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Histórico 

Congresso Brasileiro de Engenharia de Fabricação 

Em novembro de 1999, um grupo de pesquisadores e professores universitários abraçaram a 

ideia de se criar um congresso voltado para a área de fabricação, ponderando que sua primeira 

edição deveria acontecer no estado do Paraná, aproveitando-se o momento da implantação do 

polo automobilístico nesse estado. Essa proposta foi concretizada durante a realização do XV 

Congresso Brasileiro de Engenharia Mecânica (COBEM), em novembro de 1999, na cidade de 

Águas de Lindóia – SP. O apoio formal da diretoria da Associação Brasileira de Ciências 

Mecânicas (ABCM) e a criação de um Comitê Nacional de Engenharia de Fabricação no seio dessa 

associação constituíram fatores fundamentais para a organização do primeiro congresso. 

Após reunião realizada em fevereiro de 2000, na Universidade Federal do Paraná (UFPR), da 

qual participaram os Professores Álisson Rocha Machado (UFU), Sinésio Domingues Franco 

(UFU), José Divo Bressan (UDESC), Rolf Bertrand Schroeter (UFSC), Marcelo Teixeira dos 

Santos (SOCIESC), Paulo César Okimoto (UFPR), Dalberto Dias da Costa (UFPR), Walter Casas 

(UFPR), Ana Sofia D’Oliveira (UFPR), Paulo Victor Marcondes (UFPR), Ramon Cortes Paredes 

(UFPR), Silvio Brunatto (UFPR), Nixon Malveira (UFPR), Ossimar Maranho (CEFET-PR), Walter Luis 

Mikos (CEFET-PR), Milton Luiz Polli (CEFET-PR), Paulo André Beltrão (CEFET-PR), Ricardo Torres 

(PUC-PR), Gilmar Batalha (USP), Sérgio Tonini Button (UNICAMP) e Alexandre Mendes Abrão 

(UFMG), foi enviada à ABCM uma proposta de criação do Comitê Nacional de Fabricação. Este 

comitê foi composto pelos seguintes professores eleitos: Álisson Rocha Machado (UFU), José 

Divo Bressan (UDESC), Paulo César Okimoto (UFPR), Sérgio Tonini Button (UNICAMP), Gilmar 

Ferreira Batalha (USP), Marcelo Teixeira dos Santos (SOCIESC), Walter Weingaerter (UFSC) e 

Theophilo Moura Maciel (UFPB). 

A primeira ação do Comitê de Fabricação foi propor à ABCM a realização do 1º Congresso 

Brasileiro de Engenharia de Fabricação – COBEF, na cidade de Curitiba em abril de 2001. Nessa 

proposta, os congressos seguintes ocorreriam a cada dois anos. Desde então, o COBEF já se 

consagrou como o evento mais importante da Engenharia de Fabricação no Brasil, tendo suas 

edições posteriores sido realizadas em diferentes localidades do país: Uberlândia (2003), 

Joinville (2005), Águas de São Pedro (2007), Belo Horizonte (2009), Caxias do Sul (2011), Itatiaia 

(2013) e Salvador (2015). A sua IX edição em 2017 será realizada em Joinville, Santa Catarina, um 

dos mais importantes polos de manufatura do Brasil, e será organizado pela Universidade 

Federal de Santa Catarina-UFSC/Joinville, juntamente com a UNISOCIESC e o Instituto Federal 

de Santa Cataria-IFSC/Joinville. 

 

Áreas abordadas pelo COBEF: 

Fundição   Usinagem   Metrologia   Tribologia  Conformação   Metalurgia do Pó   

Manufatura Aditiva   Manufatura Virtual   Engenharia de Superfícies   Soldagem e União de 

Materiais   Novas Tecnologias de Fabricação   Processamento de Materiais não Metálicos e 

Compósitos   Ensino de Engenharia de Fabricação   Indústria 4.0  - Smart Factory   Manufatura 

Sustentável   Projeto para Manufatura e Montagem: Planejamento    Gestão e Automação. 
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Editorial 

É com grande satisfação que a comissão organizadora saúda os congressistas do IX COBEF 

2017 e deseja uma excelente estadia na cidade de Joinville-SC. 

Ressaltamos a importância do congresso COBEF para o desenvolvimento do Brasil. O 

desenvolvimento e a consolidação internacional serão alcançados quando agregarmos maior 

valor às nossas atividades econômicas. Dentre as atividades econômicas de uma nação, uma 

oportunidade para os países em desenvolvimento é fornecer produtos com maior valor 

agregado. Desta forma, frente ao preocupante processo de desindustrialização que passa o 

Brasil (assim como outros países), o congresso COBEF surge como uma importante ferramenta 

para fortalecer a indústria nacional, promovendo a pesquisa aplicada, auxiliar na formação de 

profissionais com visão crítica para solucionar problemas e aprimorar processos de 

manufatura; e assim, agregar maior valor ao produto brasileiro. 

Neste intuito, a comissão organizadora do COBEF 2017 propõe ações para promover maior 

integração entre a pesquisa científica e as necessidades da indústria de fabricação. Serão 

realizadas sessões técnicas temáticas denominadas “Painel Industrial”, conforme as áreas do 

conhecimento pertinentes ao COBEF. Nestas sessões, a comissão organizadora convidou 

profissionais com reconhecida experiência nas indústrias de fabricação para apresentarem 

temas com necessidade de desenvolvimento e interesse aplicado. Desta forma, promover 

possíveis interações entre pesquisadores e indústrias, assim como oxigenar pesquisadores 

quanto aos temas de pesquisa. 

 

 

 

Cordialmente,  

 

 

Prof. Dr. Adriano Fagali de Souza 

Presidente da Comissão Organizador do COBEF 2017 
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Áreas de classificação dos artigos pelo sistema ABCM (9 áreas): 

 

Metrology - MT 

Computer Vision - CV 

Union and Assembly - UA 

Product Engineering - PE 

Addictive Manufacture - AM 

Metallurgical Processes - MP 

Project and Management – PM 

Material Processes with Material Removal - MPR 

Materials Characterization and Processing - MCP 
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Apresentação 

O CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE FABRICAÇÃO (COBEF) é promovido 

bianualmente pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIAS MECÂNICAS (ABCM). é o maior evento 

nacional da área de Engenharia de Fabricação e apresenta-se como um importante fórum para 

profissionais dos setores industrial e acadêmico discutirem temas de cunhos tecnológicos e 

científicos, em sintonia com as realidades brasileira e mundial. 

O congresso propicia interação entre os meios científico e industrial, através da 

participação de indústrias nas atividades do congresso, tais como minicursos, visitas técnicas, 

palestras, exposições, dentre outras atividade de interesse comum. 

Em 2017 o COBEF ocorrerá na cidade de Joinville-SC, no período de 26 a 29 de junho. Nesta 

edição, o evento é organizado pela Universidade Federal de Santa Catariana-UFSC, em parceria 

com a UNISOCIESC e o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia - IFSC. Renomados 

pesquisadores do Brasil e do exterior estarão palestrando no COBEF 2017. 

 

Palestras 

 

“PRODUTOS DO MUNDO NO BRASIL ... E 

PRODUTOS NO BRASIL NO MUNDO?!?” 

PROF. Dr. OZIRES SILVA. É engenheiro aeronáutico 

formado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e 

Coronel da Aeronáutica. Liderou em 1969 o grupo que 

promoveu a criação da EMBRAER, uma das maiores 

empresas aeroespaciais do mundo. Capitaneou a equipe que 

projetou e construiu o avião Bandeirante e deu início à 

produção industrial de aviões no Brasil. Presidiu a 

EMBRAER até 1986, quando aceitou o desafio de ser presidente da Petrobras, onde atuou até 1989. Em 

1990, assumiu o Ministério da Infra-Estrutura e, em 1991, retornou à EMBRAER, desempenhando um papel 

importante na condução do processo de privatização da empresa, concluído em 1994. 

 

"DESENVOLVENDO A SUSTENTABILIDADE NA INDUSTRIA DE 

MANUFATURA: NOVOS MODELOS DE NEGÓCIO E PRODUTOS COM 

MAIOR DESEMPENHO AMBIENTAL" 

PROF. DR. JOAO F. G. OLIVEIRA is Professor of Mechanical 

Engineering at University of São Paulo and Vice-President of Brazilian 

Academy of Sciences. He is an expert in Advanced Manufacturing, 

especially on precision machining, monitoring systems and processes for 

surface functionalization. He was co-founder and first President of 

EMBRAPII, the Brazilian Agency for Innovation in Industry (2012-2015) and 

advisor for the Minister of Science and Technology of Brazil on 

Innovation Issues. He received several major science awards in Brazil, 

including the Great-Cross of the National Order of Scientific Merit by 

the Presidency of Brazil; the Personality of Technology Award by the São Paulo Association of Engineers; 

and the SAP Americas Innovation Award. Prof. Oliveira has worked as a consultant on precision 

manufacturing for the automotive industry worldwide including BMW, Hyundai, Chrysler, Mitsubishi, TRW, 

Saint Gobain, among others. He currently serves as member of the Board of the major research financing 

agencies of Brazil (CNPq, Capes and FAPESP), the Brazil’s President Council of Science and Technology 

(CCT) and six public research institutes.  He is Fellow/member of the Editorial Committee of the 

International Academy for Production Engineering (CIRP). Prof. Oliveira has published over 200 papers in 

journals, conferences, magazines and newspapers and holds five patents. 
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“MACHINE TOOLS, MULTITASKING AND HYBRID FABRICATION” 

 

PROF. DR. LUIS NORBERTO LÓPEZ DE LACALLE. Director of the 

aeronautics advanced manufacturing center at Bilbao, Spain. Prof. 

Norberto López de Lacalle is a leading expert in the area of Manufacturing 

technologies for aero engine components, in addition of a long career 

working in machining and machine tools. More than 120 JCR works endorse 

the activity of Prof. López de Lacalle at the University of the Basque 

Country, in Bilbao, Spain. Currently he is the Director of the new Centre 

for advanced manufacturing centre for aeronautics CFAA, a partnership 

of university and 35 companies. Prof. López de Lacalle will lecture about the evolution of machine tools 

towards the multitask concept, including non-conventional technologies as well. 

 

 

“ADDICTIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY BY SELECTIVE 

LASER MELTING (SLM)” 

Prof. Igor Yadroitsev (Ihar Yadroitsau) is Research Professor at 

Faculty of Engineering and Information Technology, Central University of 

Technology, Free State. In 2015 he was appointed as SARChI Research 

Chair in Medical Product Development through Additive Manufacturing. 

Prof. Yadroitsev has 32 years of academic experience in Applied Optics & 

Laser technologies (selective laser melting/sintering, laser processing, 

material science, optics). He has strong interdisciplinary background and 

extensive experience in the field of Physics and Engineering. He published more than 130 papers and he is a 

holder of 11 patents. 

 

“INTERNET INDUSTRIAL (INDÚSTRIA 4.0)” 

Prof. Dr. Rui Yoshino. Líder de Grupo de Pesquisa Industry 4.0 CNPQ. 

Um dos criadores da Collaborative Research Network on Supply Chain 

4.0. Pós-doutorado na Université de Sherbrooke (Quebec-Canadá). 

Doutorado em Engenharia de Produção (EESC/USP). Mestrado em 

Planejamento de Sistemas Energéticos (UNICAMP). Professor adjunto - 

Engenharia de Produção da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 

Chercheur invité - Universite de Quebec a Montreal (TéLUQ-UQAM). 

Participante como pesquisador no Grupo de Pesquisa SB-LAB - Sustainable 

Business Laboratory / Laboratório de Negócios Sustentáveis -

FCA/UNICAMP Tem mais de 30 anos de experiência na área de Engenharia de Produção (academia e empresas), 

com ênfase em Industry 4.0 e 3D Printing, atuando principalmente nos seguintes temas: Industry 4.0, 3D 

Printing, Supply Chain Management, Operations Management, Production Planning & Control, Logistic, 

Sustainable, Lean Healthcare, Lean Manufacturing, Social Network Analysis, Agent-based Simulation, 

System Dynamics. 

 

Ainda, com o objetivo de aproximar as atividades de pesquisa científica das necessidades do 

desenvolvimento industrial brasileiro, a comissão organizadora do COBEF 2017 promoverá 

sessões específicas para este fim, denominadas “Painel Industrial”. Nestas sessões, 

reconhecidos profissionais da indústria de fabricação apresentarão e discutirão temas e 

possibilidades de pesquisa nas diferentes abordadas no COBEF. Serão 09 (nove) sessões que 

ocorrerão durante o congresso. 
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Programação 

 

O COBEF 2017 foi planejado em sessões (8 no total) conforme período e dia da semana: 

 Sessão 1: segunda-feira parte da manha 

 Sessão 2: segunda-feira parte da tarde 

 Sessão 3: Terça-feira parte da manha 

 Sessão 4: Terça-feira parte da tarde 

 Sessão 5: Quarta-feira parte da manha 

 Sessão 6: Quarta-feira parte da tarde 

 Sessão 7: Quinta-feira parte da manha 

 Sessão 8: Quinta-feira parte da tarde 

 sexta-feira: Apenas Minicurso e visitas. 

 

 

Minicursos: 

1- Técnicas de engenharia reversa para a digitalização de formas geométricas de produtos 

empregando ferramentas CAx (CAD/CAI/CAE/CAM) 

TERÇA-FEIRA DIA 27 DE JUNHO.  Horário: 07:30 as 13:30 horas 

 

2- Programação e simulação de fresamento CNC através de Sistemas CAD/CAM e simulador 

QUARTA-FEIRA DIA 28 DE JUNHO. Horário: 07:30 as 13:30 horas 

 

3- Simulação do processo de injeção de plástico aplicando sistemas CAE 

QUINTA-FEIRA DIA 29 DE JUNHO. Horário: 07:30 as 13:30 horas 

 

4- Introdução ao software CAD 3D Solidwork 

SEXTA-FEIRA, DIA 30 DE JUNHO. Horário: 07:30 as 13:30 horas 

 

Horário Segunda 26 Terça 27 Quarta 28 Quinta 29 sexta 30

Recepção

10:00 - 10:40 Coffee Break Coffee Break Coffee Break Coffee Break

10:40 Apresentação de trabalho

12:00 Sessão 1

12:00 - 14:00 Almoço Almoço Almoço Almoço

14:00 Apresentação de trabalho Apresentação de trabalho Apresentação de trabalho Apresentação de trabalho

15:40 Sessão 2 Sessão 4 Sessão 6 Sessão 8

15:40 - 16:20 Coffee Break Coffee Break Coffee Break Coffee Break 

17:20 - 18:20 Palestra Prof. Dr. João F.G.Oliveira Prof. PhD. I. Yadroitsau

Prof. Dr. Ozires Silva Prof. Dr. Rui Uiyoshino Prof. PhD. L. Lacalle

Confraternização Confraternização

8:20

10:00

Painel industrial Painel industrial

Coquetel Jantar oficial  

Apresentação de trabalho

Sessão 3

Apresentação de trabalho

Sessão 5

Apresentação de trabalho

IX COBEF 2017 - Congresso Brasileiro de Engenharia de Fabricação 

Credenciamento

16:20 - 17:20 Solenidade de abertura

Enceramento - Reunião ABCM

Painel industrial

Visitas 

Técnicas

Sessão 7

Palestras Palestras
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AM - Addictive Manufacture 

AM Addictive Manufacture - Segunda-feira 

SESSÃO 2 - Horário 14:00 - 15:40 
Sala 301  

Horário Apresentação 

14:00 
 

15:40 

1 
CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA E MICROESTRUTURAL DA LIGA CO-28CR-6MO OBTIDA POR SINTERIZAÇÃO IRETA DE 

METAIS A LASER 

2 STUDY ON DENSIFICATION OF IRON-TIN GRADED MATERIAL OBTAINED BY SELECTIVE LASER MELTING 

3 STUDY ON SELECTIVE LASER MELTING OF COPPER 

4 
INFLUÊNCIA DA DENSIDADE DE ENERGIA SOBRE AS PROPRIEDADES MECÂNICAS DE PEÇAS FABRICADAS EM 

DIFERENTES PA12 POR SINTERIZAÇÃO SELETIVA A LASER 

5 
INVESTIGATION OF MECHANICAL, MICROSTRUCTURAL AND THERMAL BEHAVIOR OF CoCrMo ALLOY 

MANUFACTURED BY SELECTIVE LASER MELTING AND CASTING TECHNIQUES 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AM Addictive Manufacture - Terça-feira 

SESSÃO 3 - Horário 08:20 - 10:00 
Sala 301  

Horário Apresentação 

08:20 

 

10:00 

1 ANÁLISE DE UM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ METÁLICO APLICÁVEL PARA OS PROCESSOS DE SLS/SLM 

2 
AVALIAÇÃO DO POLI   (FLUORETO DE VINILIDENO) (PVDF) PARA FABRICAÇÃO POR SINTERIZAÇÃO SELETIVA A 

LASER 

3 MODELAGEM DE ÓRTESES PARA FABRICAÇÃO POR MANUFATURA ADITIVA 

4 INFLUENCE OF LASER SINTERING PARAMETERS ON THE FABRICATION OF SCAFFOLDS FOR TISSUE ENGINEERING 

5 
LASER REMELTING AS MEAN TO REDUCE CLAD MISORIETATED VOLUME DEPOSITED THROUGHT  LASER CLADDING 

WHEN APPLIED TO SINGLE CRISTALINE TURBINE BLADES 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AM Addictive Manufacture - Terça-feira 

SESSÃO 4 - Horário 14:00 - 15:40 
Sala 301 

Horário Apresentação 

14:00 

 

15:40 

1 
DESENVOLVIMENTO DE MOLDE PARA RECONSTRUÇÃO DE PRÓTESE CRANIANA EM CRANIOPLASTIA PELO 

PROCESSO DE MANUFATURA ADITIVA 

2 INDIRECT SELECTIVE LASER SINTERING OF GAS AND WATER ATOMIZED STAINLESS STEEL (SS) POWDERS 

3 
INVESTIGATING THE  MANUFACTURING OF A UHMWPE COMPLEX GEOMETRY PART USING A LOCALLY DEVELOPED 

SELECTIVE LASER SINTERING EQUIPMENT 

4 CATALOGAÇÃO DE FATORES QUE INFLUENCIAM NO TEMPO DE FABRICAÇÃO DO PROCESSO SLM 

5 
DESIGN FOR ADDITIVE MANUFACTURING OF CUSTOMIZED IMPLANTS CONSIDERING THE PREDICTABILITY OF THE 

MECHANICAL BEHAVIOR AND DIMENSIONAL STABILITY 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AM Addictive Manufacture - Quarta-feira 

SESSÃO 5 - Horário 08:20 - 10:00 
Sala 301 

Horário Apresentação 

08:20 

 

10:00 

1 APLICAÇÃO DA IMPRESSÃO 3D DE BAIXO CUSTO NA FABRICAÇÃO DE PEÇAS COM CONEXÕES SNAP-FIT 

2 POSICIONAMENTO DE UM COMPONENTE PARA FABRICAÇÃO POR FDM BASEADO EM OTIMIZAÇÃO 

3 
COMPARATIVO ENTRE OS DIFERENTES MÉTODOS DE MANUFATURA ADITIVA E AS MELHORIAS NO 

DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS 

4 
DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE MONITORAMENTO DA MANUFATURA POR IMPRESSÃO 3D UTILIZANDO 

VISÃO DE MÁQUINA 

5 
DESENVOLVIMENTO PRELIMINAR DE PÓ CERÂMICO PARA MANUFATURA ADITIVA POR JATEAMENTO DE 

AGLUTINANTE COMBINADA COM SINTERIZAÇÃO REATIVA 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AM Addictive Manufacture - Quarta-feira 

SESSÃO 6 - Horário 14:00 - 15:40 
Sala 301  

Horário Apresentação 

14:00 

 
15:40 

1 MÉTODOS DE CÁLCULO DE TRAJETÓRIA DE PREENCHIMENTO ZIG-ZAG PARA MANUFATURA ADITIVA 

2 
OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE MANUFATURA ADITIVA POR EXTRUSÃO DE MATERIAL: REVISÃO SOBRE OS 

PRINCIPAIS PARÂMETROS DE PROCESSO, LINHAS DE PESQUISA ATUAIS 

3 
ENFOQUE SOBRE O DESENVOLVIMENTO DE UM ROBÔ COM ARQUITETURA PARALELA 5R PARA MANUFATURA 

ADITIVA 

4 
A REVIEW ON THE FUNCTIONAL FEATURES OF PARTS PRODUCED BY ADDITIVE MANUFACTURE IN COMPARISON 

WITH OTHER CONVENTIONAL PROCESSES 

5 PROCESSAMENTO ON-THE-FLY DE MATERIAIS POR LASER 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AM Addictive Manufacture - Quinta-feira 

SESSÃO 7 - Horário 08:20 - 10:00 
Sala 301 

Horário Apresentação 

08:20 

 

10:00 

1 DEVELOPMENT OF LASER STRUCTURED SURFACES LIKE-HONING 

2 
SHRINKAGE ANALYSIS IN PARTS MANUFACTURED BY STEREOLITHOGRAPHY AT DIFFERENT LOCATIONS AND 

DIFFERENT ORIENTATIONS. 

3 
SOLUÇÃO DE DEXTRINA COMO LIGANTE NO PROCESSAMENTO VIA MANUFATURA ADITIVA POR JATEAMENTO DE 

AGLUTINANTE DE MATERIAIS CERÂMICOS 

4 
ANÁLISE EXPERIMENTAL DA VAZÃO VOLUMÉTRICA EM SISTEMA DE MANUFATURA ADITIVA POR EXTRUSÃO DE 

MATERIAL POR ÊMBOLO COM GRANULADOS 

5 
AVALIAÇÃO DE COMPÓSITOS POLIMÉRICOS CONDUTORES DE ELETRICIDADE FABRICADOS POR EXTRUSÃO DE 

MATERIAL – ALTERAÇÃO NÃO IMPRESSA 

 

 
 

 

Programação das apresentações - IX COBEF 2017 
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PMR  -  Process with Material Removal 

PMR Process with Material Removal - Segunda-feira 

SESSÃO 1 - Horário 10:40 - 12:00 
Sala 305 Fresamento 

Horário Apresentação 

10:40 

 

12:00 

1 
AN EXPERIMENTAL COMPARISON REGARDING BURR FORMATION ON MICROMILLING OF TITANIUM ALLOY TI-6AL-

4V USING DIFFERENT EXPERIMENTAL SETUPS 

2 
ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DAS ESTRATÉGIAS DE DESBASTE NO FRESAMENTO DE SUPERFÍCIES COMPLEXAS NO AÇO 

ENDURECIDO AISI P20 

3 
 

4 
ANÁLISE DA RUGOSIDADE E DA POTÊNCIA CONSUMIDA NO PROCESSO DE FRESAMENTO A SECO DO AÇO SAE 4340 

ENDURECIDO 
 

Sala 306 Torneamento 
 

10:40 

 
12:00 

1 
TURNING OF NICKEL SUPER ALLOY VAT32 USING CARBIDE TOOLS COATED WITH TI(C, N) + AL2O3 BY CVD METHOD 

AND TI-AL-SI-N BY PVD METHOD. 

2 ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DE DIFERENTES TRATAMENTOS TÉRMICOS NA USINABILIDADE DO AÇO SAE 10B22 

3 
UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE CERÂMICA E CBN NO TORNEAMENTO DO AÇO D6 ENDURECIDO COM CORTE 

INTERROMPIDO . 

4 
UTILIZAÇÃO DE CBN E CERÂMICA NA USINAGEM DE AÇO ENDURECIDO PARA FABRICAÇÃO DE MOLDES PARA 

RECIPIENTES DE ALUMÍNIO 
 

Sala 307 Roscamento 
 

10:40 
 

12:00 

1 
 

2 
COMPARAÇÃO DO DESEMPENHO DA FERRAMENTA DE ROSQUEAR COM E SEM REVESTIMENTO TRIBOLÓGICO, NA 

USINAGEM DO BLOCO DO MOTOR DE FERRO FUNDIDO. 

3 
ESTUDO EXPERIMENTAL SOBRE A UTILIZAÇÃO DE GORDURA ANIMAL COMO FLUIDO DE CORTE NO PROCESSO DE 

ROSQUEAMENTO 

4 
ANALISE COMPARATIVA DE ROSCA EM AÇO LN 700 EM DOIS PROCESSOS DISTINTOS: FURAÇÃO COM BROCA E 

FURAÇÃO POR ESCOAMENTO A SECO 
 

Sala 308 Outros processos 
 

10:40 
 

12:00 

1 A INFLUÊNCIA DO TAMANHO DE GRÃO FERRÍTICO NA INTEGRIDADE SUPERFICIAL DE PEÇAS ERODIDAS 

2 
ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA RUGOSIDADE SUPERFICIAL (Ra) SOBRE ASPECTOS TRIBOLÓGICOS: DESLIZAMENTO DE 

PINO DE METAL DURO (WC-Co) SOBRE AÇO ABNT 4340 SEGUNDO A NORMA ASTM G99-05 

3 ANÁLISES DE CORTES POR JATO D‟ÁGUA ABRASIVO 

4 APLICAÇÃO DE NANOLUBRIFICANTES PARA USINAGEM: UMA REVISÃO 
 

Sala 309 Outros processos 
 

10:40 

 

12:00 

1 
ESTUDO DOS DANOS SUPERFICIAIS RELACIONADOS AO TAMANHO DE GRÃO NA USINAGEM POR ABRASÃO EM 

ELEMENTOS ÓPTICOS FABRICADOS EM ZERODUR® 

2 METHOD FOR ASSESSING HOLE DAMAGES IN COMPOSITE MATERIALS 

3 
AVALIAÇÃO DO PARÂMETRO DE RUGOSIDADE CV DE CILINDROS DE BLOCOS DE COMPRESSORES HERMÉTICOS 

USINADOS PELO PROCESSO DE BRUNIMENTO FLEXÍVEL 

4 ALTERAÇÃO NÃO IMPRESSA  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PMR Process with Material Removal - Segunda-feira 

SESSÃO 2 - Horário 14:00 - 15:40 
Sala 308 Fresamento 

Horário Apresentação 

14:00 
 

15:40 

1 ANÁLISE DE MÁQUINA-FERRAMENTA NA USINAGEM DE PEÇAS PARA O SETOR AERONÁUTICO 

2 
ANÁLISE DE TENSÃO RESIDUAL SUPERFICIAL DA LIGA DE INCONEL 718 FRESADA COM FERRAMENTA DE METAL 

DURO 

3 
ANÁLISE DO PROCESSO DE FRESAMENTO DO AÇO AISI D6 ENDURECIDO UTILIZANDO MÍNIMA QUANTIDADE DE 

LUBRIFICANTE 

4 ANÁLISE ENTRE OS ESFORÇOS DE USINAGEM E O CONSUMO DE  ENERGIA ELÉTRICA DE MÁQUINA-FERRAMENTA 

5 ANALYSIS OF SURFACE ROUGHNESS MILLED OF STEEL AISI 1045 USING X-BAR AND R CONTROL CHART 
 

Sala 309 Outros processos 
 

14:00 

 
15:40 

1 
CHARACTERIZATION OF HOLES OBTAINED BY FAST HOLE EDM DRILLING AND TREPANNING LASER DRILLING IN 

INCONEL 718 PLATES 

2 
CONTRIBUIÇÕES À DETERMINAÇÃO DE COEFICIENTES DE CALIBRAÇÃO ATRAVÉS DE SIMULAÇÕES EM ELEMENTOS 

FINITOS APLICADOS NA MEDIÇÃO DE TENSÃO RESIDUAL PELO MÉTODO DO FURO CEGO 

3 
EFEITO DA CONTAMINAÇÃO POR MICROORGANISMOS EM FLUIDOS  DE CORTE NAS SUAS PROPRIEDADES ANTI-

CORROSIVAS 

4 
ESTUDO DO COMPORTAMENTO ELETROQUÍMICO DO AÇO INOXIDÁVEL ABNT 316L NITRETADO POR DESCARGAS 

ELÉTRICAS 

5 MODELAGEM E SIMULAÇÃO DE ESFORÇOS NO MANDRILAMENTO DE FERRO FUNDIDO GG25 
 

Sala 310 Torneamento 
 

14:00 
 

15:40 

1 PROGRAMA PARA SELEÇÃO DE FERRAMENTA E ANÁLISE DE CUSTO DE TORNEAMENTO 

2 
PROJETO E VALIDAÇÃO DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO PARA DINAMÔMETRO PIEZELÉTRICO EM TORNO CNC DE 

TORRE ROTATIVA 

3 REDUÇÃO DE VIBRAÇÕES POR MEIO DE AMORTECEDOR DE PARTÍCULAS AUXILIADO POR AR COMPRIMIDO 

4 REFRIGERAÇÃO POR TUBO VÓRTICES NO FACEAMENTO RÁPIDO DO AÇO ABNT 1045 

5 
RELAÇÃO ENTRE OS PARÂMETROS DE ACABAMENTO EM TORNEAMENTO EXTERNO E OS ERROS DE 

CIRCULARIDADE NO AÇO ABNT 1020 UTILIZANDO O PLANEJAMENTO FATORIAL 2³ 

P
M

R
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PMR Process with Material Removal - Terça-feira 

SESSÃO 3 - Horário 08:20 - 10:00 
Sala 306 Torneamento 

Horário Apresentação 

08:20 

 
10:00 

1 
QUALIDADE SUPERFICIAL E ENERGIA ESPECÍFICA DE CORTTE NA 

USINAGEM DE IMPLANTES DENTÁRIOS 

2 
ANÁLISE DA FORÇA DE USINAGEM E DA RUGOSIDADE NO TORNEAMENTO DO AÇO AISI 4340 ENDURECIDO COM 

FERRAMENTAS DE PCBN E DE METAL-DURO 

3 
ANÁLISE DA FORMAÇÃO DE CAVACOS NO TORNEAMENTO DO AÇO INOXIDÁVEL AISI304 COM EMPREGO DE UM 

SISTEMA DE INTERRUPÇÃO SÚBITA DE CORTE (QSD) 

4 ULTRAPRECISION MACHINING OF NANOCOMPOSITE 

5 APLICAÇÃO DO TORNEAMENTO LFV PARA CISALHAMENTO DE CAVACOS PROVENIENTES DO AÇO ABNT-1020 
 

Sala 307 Fresamento 
 

08:20 

 

10:00 

1 
AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO FLUIDO DE CORTE NA FORMAÇÃO DE REBARBA NO PROCESSO DE 

MICROFRESAMENTO DE INCONEL 718 E AÇO INOXIDÁVEL DUPLEX UNS S32205 

2 
AVALIAÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA NO PROCESSO DE FRESAMENTO DE CAVIDADES 2½D PARA DIFERENTES 

TIPOS DE TRAJETÓRIAS 

3 AVALIAÇÃO DO ESTADO DE TENSÕES RESIDUAIS NO FRESAMENTO DO AÇO VP100 PARA MOLDES 

4 
AVALIAÇÃO DO FRESAMENTO DE AÇO ENDURECIDO CONSIDERANDO-SE ASPECTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E 

AMBIENTAIS 

5 ANÁLISE DAS FORÇAS DE USINAGEM EM MICROFRESAMENTO 
 

Sala 308 Furação 
 

08:20 

 

10:00 

1 EFEITO DE ESCALA EM MICROFURAÇÃO DE COMPÓSITOS 

2 
ESTUDO DA FURAÇÃO EM ALTAS VELOCIDADES DE CORTE EM LIGAS DE Al-Si USANDO FERRAMENTAS DE AÇO 

RÁPIDO E METAL DURO 

3 ESTUDO DO PROCESSO DE FURAÇÃO COM ALTAS TAXAS DE AVANÇO NA LIGA DE ALUMÍNIO 7075 

4 ESTUDO EXPERIMENTAL PARA FURAÇÃO EM AÇO MARAGING 18NI300  COM APLICAÇÃO AEROESPACIAL 

5 METHOD FOR ASSESSING HOLE DAMAGES IN COMPOSITE MATERIALS 
 

Sala 309 Outros proc. 
 

08:20 

 

10:00 

1 USO DE ARGÔNIO NA MICROFURAÇÃO COM LASER PULSADO ND:YAG EM AÇO AISI 316L 

2 ANALISE DAS PROPRIEDADES TRIBOLOGICAS DO OLEO VEGETAL ADITIVADO COM OXIDOS DE COBRE E ZINCO 

3 VARIAÇÃO DA RUGOSIDADE SUPERFICIAL DE MADEIRAS EM FUNÇÃO DAS DIREÇÕES DE MEDIÇÃO E DE CORTE 

4 USINAGEM DE FERRO FUNDIDO NODULAR E VERMICULAR UTILIZANDO FERRAMENTA DE ALUMINA 

5 
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE FERRAMENTA DE CORTE CERÂMICA TEXTURIZADA NA USINAGEM DE FERRO 

FUNDIDO CINZENTO 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PMR Process with Material Removal - Terça-feira 

SESSÃO 4 - Horário 14:00 - 15:40 
Sala 307 Fresamento 

Horário Apresentação 

14:00 

 

15:40 

1 
ANÁLISE DA INTEGRIDADE SUPERFICIAL DE REVESTIMENTOS DE AÇO-LIGA MnSi DEPOSITADOS EM SUBSTRATO DE 

AÇO SAE 1020 USINADOS POR FRESAMENTO 

2 
COMPARAÇÃO ENTRE VELOCIDADE DE CORTE CONSTANTE E VARIÁVEL NO PROCESSO DE FRESAMENTO DE 

SUPERFÍCIE ESFÉRICA COM FERRAMENTA TOROIDAL 

3 DEFINIÇÃO DE VIDAL ÚTIL PARA FRESA CARACOL – FATOR K 

4 
DESENVOLVIMENTO PRELIMINAR DE UM MODELO DE FORMAÇÃO DE CAVACO NO FRESAMENTO ORBITAL DE 

FUROS CEGOS 

5 
DETERMINAÇÃO MECANÍSTICA DA PRESSÃO ESPECÍFICA DE CORTE NO MICRO FRESAMENTO DO AÇO 

SUPERDUPLEX 32750 
 

Sala 308 Retif. / outros 
 

14:00 

 
15:40 

1 
RETIFICAÇÃO CILÍNDRICA EXTERNA DE MERGULHO DO AÇO ABNT 4340 SOB A APLICAÇÃO DE MÍNIMA 

QUANTIDADE DE LUBRIFICANTE (MQL) COM A UTILIZAÇÃO DE REBOLO CONVENCIONAL DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO 

2 
USO DA TÉCNICA MQL COM SISTEMA PARA A LIMPEZA DO REBOLO DURANTE A RETIFICAÇÃO DE AÇO ENDURECIDO 

COM ALUMINA 

3 UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DE CAMQL PARA A RETIFICAÇÃO DO AÇO AISI 4340 COM REBOLO DE CBN 

4 
INFLUENCE OF ADDITION OF WATER IN THE MQL TECHINIQUE APPLIED IN THE CYLINDRICAL PLUNGLE GRINDING 

OF STEEL ABNT4340 USING CBN WHEELS 

5 INFLUÊNCIA DA FRIABILIDADE DOS GRÃOS CBN GS E GL NA RETIFICAÇÃO CILÍNDRICA DO FERRO F.F. NODULAR 
 

Sala 309 Furação/outros 
 

 

14:00 

 
15:40 

1 
FURAÇÃO DE MATERIAL SANDUÍCHE: AVALIAÇÃO DA INTEGRIDADE DO FURO, FORÇA DE AVANÇO E ALTURA DA 

REBARBA UTILIZANDO BROCAS DE GEOMETRIAS ESPECIAIS 

2 
ANÁLISE DA FORMAÇÃO DE CAVACOS E REBARBAS E ALTERAÇÕES SUBSUPERFICIAIS NA FURAÇÃO DA LIGA DE 

ALUMÍNIO 6351 COM DIFERENTES ADIÇÕES DE COBRE 

3 
ANÁLISE DE DESEMPENHO DE BROCAS DE AÇO RÁPIDO SUBMETIDAS A DIFERENTES TRATAMENTOS SUPERFICIAIS 

A PLASMA 

4 BROCAS COM CANAL RETO E PONTA DE PCBN APLICADAS NA FURAÇÃO DE FERRO FUNDIDO CINZENTO FC-250 

5 
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES DO EMPREGO DE BROCAS HELICOIDAIS PARA A MEDIÇÃO DE TENSÃO RESIDUAL 

ATRAVÉS DO MÉTODO DO FURO CEGO 

P
M

R
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Sala 310 Roscamento 
 

14:00 

 

15:40 

1 
COMPARAÇÃO DO DESEMPENHO DA FERRAMENTA DE ROSQUEAR COM E SEM REVESTIMENTO TRIBOLÓGICO, NA 

USINAGEM DO BLOCO DO MOTOR DE FERRO FUNDIDO. 

2 
COMPARAÇÃO DOS PROCESSOS DE MICRO ROSQUEAMENTO POR CONFORMAÇÃO E USINAGEM NA LIGA DE 

ALUMÍNIO 7075-T651 

3 ESTUDO DO ROSQUEAMENTO EXTERNO POR LAMINAÇÃO NA LIGA DE ALUMÍNIO 7075-T6 

4 
INFLUÊNCIA DO ÂNGULO DE ATAQUE NOS ESFORÇOS DE CORTE E ACABAMENTO SUPERFICIAL DE ROSCAS 

USINADAS EXTERNAS 

5 
PROJETO, CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE UM DISPOSITIVO DE PARADA SÚBITA DO PROCESSO PARA OPERAÇÕES 

DE FURAÇÃO 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PMR Process with Material Removal - Quarta-feira 

SESSÃO 5 - Horário 08:20 - 10:00 
Sala 307 Torneamento 

Horário Apresentação 

08:20 

 
10:00 

1 
EFEITO DA TEXTURIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DE CORTE DE METAL DURO POR LASER DE FEMTOSSEGUNDOS NAS 

CARACTERÍSTICAS DO CAVACO DE AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 

2 
ESTUDO COMPARATIVO ENTRE A TEMPERATURA NO TORNEAMENTO CONVENCIONAL A SECO POR IMAGEM 

TERMOGRÁFICA E O MODELO ANALÍTICO DE TRIGGER E CHAO 

3 
ESTUDO DAS PROPRIEDADES TÉRMICAS E LUBRIFICANTES DE SISTEMAS ALTERNATIVOS NO PROCESSO DE 

TORNEAMENTO 

4 MODELAGEM ESTATÍSTICA DA RUGOSIDADE DE PEÇAS TORNEADAS NA LIGA DE TITÂNIO Ti-6Al-7Nb 

5 MONITORAMENTO DA RUGOSIDADE NO TORNEAMENTO DO AÇO SAE 52100 UTILIZANDO SUPERFÍCIE DE RESPOSTA 
 

Sala 308 Furação 
 

08:20 
 

10:00 

1 
INFLUÊNCIA DA AFIAÇÃO DE BROCAS HSS NOS ERROS MICRO E MACRO GEOMETRICOS NO PROCESSO DE FURAÇÃO 

DA LIGA DE ALUMINIO 7075 

2 
INFLUÊNCIA DA PROFUNDIDADE DO FURO NA FORÇA DE AVANÇO E NO TORQUE QUANDO DA APLICAÇÃO DE 

FLUIDO DE CORTE EM MÍNIMA QUANTIDADE 

3 INVERSE IDENTIFICATION OF HEAT FLUX IN DRY DRILLING PROCESS USING PARTICLE SWARM OPTIMIZATION 

4 INVESTIGAÇÃO DA QUALIDADE DO FURO GERADO NA FURAÇÃO DE CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 

5 
STUDY OF ALUMINUM USINABILITY THROUGH THE METHOD OF CONSTANT PRESSURE IN DRILLING, BY USING 

VEGETABLE LUBRICANT FLUID 
 

Sala 309 Proc. Abrasivos 
 

08:20 

 

10:00 

1 
APLICAÇÃO DE AR FRIO JUNTAMENTE À TÉCNICA MQL NA RETIFICAÇÃO DO AÇO ABNT 4340 COM REBOLO DE 

ÓXIDO DE ALUMÍNIO. 

2 
APLICAÇÃO DO MÉTODO DE SUPERFÍCIE DE RESPOSTA PARA DETERMINAR OS PARÂMETROS IDEAIS DE PROCESSO 

NA RETIFICAÇÃO CILÍNDRICA TANGENCIAL EXTERNA 

3 
IMPROVEMENT OF HYDROEROSIVE GRINDING EFFICIENCY BASED ON THE PHYSICAL CHARACTERIZATION OF 

ABRASIVE FLUID 

4 DESENVOLVIMENTO DE UM SOFTWARE PÓS- PROCESSADOR PARA MÁQUINAS CNC DE LAPIDAÇÃO DE  GEMAS 

5 
INFLUÊNCIA DA LUBRI-REFRIGERAÇÃO DE MQL COM LIMPEZA NA SUPERFÍCIE DE CORTE DO REBOLO DE CBN NA 

RETIFICAÇÃO CILÍNDRICA DO AÇO AISI 4340 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PMR Processes with Material Removal - Quarta-feira 

SESSÃO 6 - Horário 14:00 - 15:40 
Sala 307 Fresamento 

Horário Apresentação 

14:00 
 

15:40 

1 EFEITO DE ESCALA NO MICROFRESAMENTO DE AÇO COM GRÃOS ULTRAFINOS 

2 
ESTUDO COMPARATIVO DA QUALIDADE DE FUROS OBTIDOS POR FRESAMENTO HELICOICAL E BROCA COM 

INSERTOS INTERCAMBIÁVEIS 

3 
ESTUDO DA VIBRAÇÃO E DA QUALIDADE SUPERFICIAL DE COMPÓSITOS POLIMÉRICOS USINADOS POR 

FRESAMENTO TANGENCIAL 

4 ESTUDO DO DESGASTE EM MICROFRESAS 

5 FRESAMENTO DE AÇO PARA MOLDES E MATRIZES EM CONDIÇÕES CRIOGÊNICAS 
 

Sala 308 Fresa. / Outros 
 

14:00 

 

15:40 

1 
INFLUÊNCIA DA HARMÔNICA DA FREQUÊNCIA NATURAL SOBRE AS CARCTERÍSTICAS MACRO E MICRO 

GEOMÉTRICAS DE UMA PEÇA FRESADA COM PAREDES FINAS 

2 
INFLUÊNCIA DA MICROESTRUTURA DO FERRO FUNDIDO NODULAR NOS ESFORÇOS DE USINAGEM DURANTE O 

FRESAMENTO 

3 INFLUÊNCIA DA TOLERÂNCIA E DA TRAJETÓRIA DE FERRAMENTA NO TEMPO DE FRESAMENTO E NA QUALIDADE 

4 
INFLUÊNCIA DA VARIAÇÃO DA TRAJETÓRIA DA FERRAMENTA NO DESGASTE DE FLANCO DURANTE O FRESAMENTO 

DO AÇO AISI P20 COM FRESA INTEIRIÇA DE METAL DURO 

5 
INFLUÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÂNGULO DA DIREÇÃO DE AVANÇO NA RUGOSIDADE EM OPERAÇÕES DE 

FRESAMENTO DE MATRIZES E MOLDES 
 

Sala 309 Torne. / Outros  

14:00 

 

15:40 

1 ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DA TEMPERATURA NA FERRAMENTA DURANTE O PROCESSO DE TORNEAMENTO 

2 ANÁLISE DOS ESFORÇOS DE CORTE NO TORNEAMENTO DO AÇO ENDURECIDO ABNT 52100 

3 
ANALYSIS OF THE ROUGHNESS AS FUNCTION OF THE FEED RATE AND VELOCITY OF CUTTING USING   FLUID  OF 

CUT  AND WITHOUT  AS WELL 

4 APLICAÇÃO DE MICROGEOMETRIAS PERSONALIZADAS NO TORNEAMENTO DO AÇO ABNT 4140 ENDURECIDO 

5 ESTUDO DO USO DE SISTEMAS ALTERNATIVOS DE LUBRIRREFRIGERAÇÃO NA OPERAÇÃO DE TORNEAMENTO 
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Sala 310 Retificação 
 

14:00 
 

15:40 

1 
ANÁLISE DA RUGOSIDADE E ESFORÇOS NO CORTE ORTOGONAL DO AÇO 304L COM DIFERENTES SISTEMAS DE 

LUBRIREFRIGERAÇÃO 

2 ANÁLISE DAS PERDAS DE ENERGIA NO PROCESSO DE TORNEAMENTO CONVENCIONAL 

3 
ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DO CAVACO NO TORNEAMENTO ORTOGONAL COM DIFERENTES CONDIÇÕES DE 

RESFRIAMENTO 

4 ANÁLISE DO DESEMPENHO DE INSERTOS DE METAL DURO PARA TORNEAMENTO COM LUBRIFICAÇÃO INTERNA 

5 ANÁLISE DO TORNEAMENTO DE INCONEL 625 POR MEIO DE PLANEJAMENTO DE EXPERIMENTOS 
 

Sala 311 

Monitoramento/outros  

14:00 
 

15:40 

1 
MONITORAMENTO DA OPERAÇÃO DE DRESSAGEM DE REBOLOS DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO USANDO TÉCNICAS DE 

EMISSÃO ACÚSTICA 

2 
MONITORAMENTO DA RETIFICAÇÃO DE CERÂMICAS AVANÇADAS POR MEIO DE DIAFRAGMAS PIEZELÉTRICOS DE 

BAIXO CUSTO 

3 
MONITORAMENTO DA RETIFICAÇÃO DE CERÂMICAS AVANÇADAS USANDO TRANSDUTORES PIEZELÉTRICOS DE 

BAIXO CUSTO E REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 

4 ABLAÇÃO A LASER COM PULSOS ULTRACURTOS DO AÇO DIN 16MnCr5: UM ESTUDO DO PROCESSO DE FURAÇÃO 

5 
ESTUDO DO PROCESSO DE ROSQUEAMENTO EM AÇOS CARBONO EMPREGANDO MACHOS DE CORTE COM E SEM 

QUEBRA CAVACO 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PMR Process with Material Removal - Quinta-feira 

SESSÃO 7 - Horário 08:20 - 10:00 
Sala 305 Torneamento 

Horário Apresentação 

08:20 

 
10:00 

1 ESTUDO DAS TENSÕES RESIDUAIS NO TORNEAMENTO DO AÇO AISI 4340 COM DIFERENTES PARÂMETROS DE CORTE 

2 IMPACTO DA QUANTIDADE DE REFRIGERAÇÃO NO TORNEAMENTO DE AÇO DE BAIXO CARBONO 

3 INFLUÊNCIA DA VELOCIDADE DE CORTE NAS TENSÕES RESIDUAIS GERADAS NO TORNEAMENTO NO AÇO 4140 

4 
INFLUÊNCIA DOS PARÂMETROS DE CORTE NO DESGASTE DA FERRAMENTA E RUGOSIDADE DURANTE PROCESSO DE 

USINAGEM DO AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO AISI 410 

5 MEDIDA DAS FORÇAS DE USINAGEM NO PROCESSO DE TORNEAMENTO 
 

Sala 306 Torneamento 
 

08:20 

 

10:00 

1 
ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DOS PARÂMETROS DE CORTE SOBRE O TORNEAMENTO DO AÇO ABNT 4340: UM ESTUDO 

EM RELAÇÃO À VELOCIDADE DE CORTE E AMBIENTE LUBRIREFRIGERANTE 

2 
ANÁLISE DA PLANEZA NO PROCESSO DE TORNEAMENTO DO AÇO AISI 4340 ENDURECIDO (55 HRC) UTILIZANDO 

FERRAMENTAS DE METAL-DURO 

3 
METODOLOGIA ANALÍTICA PARA DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE CORTE TOTAL EM PROCESSOS DE DESBASTE DE 

PEÇAS CILÍNDRICAS 

4 
MONITORAMENTO DO DESGASTE E DETERMINAÇÃO DO MOMENTO DE TROCA DA FERRAMENTA VIA REDES 

NEURAIS ARTIFICIAIS 

5 
O EMPREGO DE REDES NEURAIS ARTIFICIAIS PARA A PREDIÇÃO DE RUGOSIDADE PROVENIENTE DO PROCESSO DE 

TORNEAMENTO DO ALUMÍNIO ABNT 6262 
 

Sala 307 Fresamento 
 

08:20 
 

10:00 

1 
INFLUÊNCIA DAS ESTRATEGIAS DE USINAGEM NO FRESAMENTO EM ACABAMENTO DE SUPERFÍCIES COMPLEXAS 

DO AÇO AISI P20 

2 
INFLUÊNCIA DO CENTRO DA PONTA DA FRESA ESFÉRICA NA USINAGEM PLANAR COM MATERIAIS DE DIFERENTES 

DUREZAS E ÂNGULOS DE CONTATO NA QUALIDADE SUPERFICIAL 

3 
INFLUÊNCIA DOS PARÂMETROS DE FRESAMENTO NA FORMAÇÃO DA REBARBA EM UMA LIGA DE ALUMÍNIO  

AA6070-T4 

4 INTEGRIDADE SUPERFICIAL DO AÇO ABNT 1045 MICROFRESADO 

5 
INTERAÇÃO FERRAMENTA DE CORTE E MATERAL DA PEÇA NO MICROFRESAMENTO DE CANAIS EM UM AÇO DE 

ALTA RESISTÊNCIA E BAIXA LIGA 
 

 
Sala 308 Fresamento  

08:20 

 
10:00 

1 
MODELAGEM DAS FORÇAS DE CORTE NO MICROFRESAMENTO DO AÇO SUPERDUPLEX 32750 CONSIDERANDO A 

MICROESTRUTURA HETEROGÊNEA DO MATERIAL 

2 MONITORAMENTO DA POTÊNCIA ATIVA NA USINAGEM UTILIZANDO UM SISTEMA DE BAIXO CUSTO 

3 MONITORAMENTO DO DESGASTE DE MICROFRESAS 

4 
MONITORAMENTO INSTANTÂNEO DA QUALIDADE SUPERFICIAL DE PEÇAS DE MADEIRA EM PROCESSO DE 

FRESAMENTO 

5 
PROCESSAMENTO DE SINAL PARA DETERMINAÇÃO DA FORÇA DE USINAGEM NO CORTE INTERROMPIDO 

UTILIZANDO O CRITÉRIO DE DETECÇÃO DE PICOS 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PMR Process with Material Removal - Quinta-feira 

SESSÃO 8 - Horário 08:20 - 10:00 
Sala 307 Fresamento 

Horário Apresentação 

14:00 

 

15:40 

1 TEMPERATURA NA ZONA DE CISALHAMENTO SECUNDÁRIA NO CORTE ORTOGONAL 

2 
INFLUÊNCIA DA HARMÔNICA DA FREQUÊNCIA NATURAL SOBRE AS  CARCTERÍSTICAS MACRO E MICRO 

GEOMÉTRICAS DE UMA PEÇA FRESADA COM PAREDES FINAS 

3 USINABILIDADE DA LIGA Ti6Al4V FABRICADA POR FUSÃO SELETIVA A LASER 

4 
INFLUÊNCIA DOS PARÂMETROS DE FRESAMENTO NA FORMAÇÃO DA REBARBA EM UMA LIGA DE ALUMÍNIO 

AA6070-T4 

5 COMPARAÇÃO ENTRE CENTROS DE USINAGEM CNC PARA A MICROUSINAGEM DE GEOMETRIAS COMPLEXAS 
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Sala 308 Outros 

Torneamento  

14:00 
 

15:40 

1 
AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DAS CONDIÇÕES DE CORTE NO TORNEAMENTO DE CORPOS DE PROVA SUBMETIDOS 

AO ENSAIO DE TRAÇÃO. 

2 AVALIAÇÃO DA USINABILIDADE DO POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR 

3 
AVALIAÇÃO DA VIDA DA FERRAMENTA DE METAL DURO NA USINAGEM DO INCONEL 718 COM APLICAÇÃO DE 

LUBRIFICANTES SÓLIDOS DISPERSOS EM FLUIDO DE CORTE 

4 AVALIAÇÃO DO DIRECIONAMENTO DO FLUIDO DE CORTE NO TORNEAMENTO DE INCONEL 625 

5 
AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE QUEBRA DO CAVACO DO AÇO ABNT 304 DURANTE O TORNEAMENTO UTILIZANDO 

SIMULAÇÃO NUMÉRICA POR ELEMENTOS FINITOS 
 

Sala 309 Torneamento 

Outros  

14:00 

 

15:40 

1 
AVALIAÇÃO DO USO DE FERRAMENTAS DE NITRETO DE SILÍCIO REVESTIDAS E NÃO REVESTIDAS NA USINAGEM 

DOS FERROS FUNDIDOS VERMICULAR E CINZENTO 

2 
AVALIAÇÃO DOS MÉTODOS DE PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS PARA ESTUDO DE ALTERAÇÕES MICROESTRUTURAIS 

GERADAS NO PROCESSO DE TORNEAMENTO DE MATERIAIS ENDURECIDOS 

3 
COMPARAÇÃO DO DESEMPENHO DE FERRAMENTAS DE Si3N4 E Al2O3 NO TORNEAMENTO DO FERRO FUNDIDO 

NODULAR AUSTEMPERADO 

4 
COMPARAÇÃO ENTRE A FIXAÇÃO CONVENCIONAL E A BUCHA EASY FIX PARA TORNEAMENTO INTERNO DE AÇO 

ENDURECIDO COM LONGOS BALANÇOS DA FERRAMENTA. 

5 
COMPARATIVE ANALYSIS OF PERFORMANCE BETWEEN CONVENTIONAL CUTTING FLUIDS AND VEGETABLE 

GLYCERINE BASED CUTTING FLUID IN STEEL 1020 TURNING OPERATION 
 

Sala 311 Torneamento Alteração de sala – não impresso 

14:00 
 

15:40 

1 
COMPORTAMENTO DAS FORÇAS DE USINAGEM E ACABAMENTO SUPERFICIAL NO TORNEAMENTO DE AÇO 

INOXIDÁVEL ABNT 304 UTILIZANDO FLUIDOS DE CORTE CONTAMINADOS POR MICRORGANISMOS 

2 
DISCUSSÕES SOBRE A DETERMINAÇÃO DO COMPRIMENTO DE AMOSTRAGEM (λc) PARA AVALIAÇÃO DA 

RUGOSIDADE NO TORNEAMENTO DE MATERIAIS ENDURECIDOS 

3 STUDY OF THE INFLUENCE OF CUTTING FLUID AMOUNT IN STEEL TURNING OF AISI 52100 

4 STUDY OF THE MACHINING BY TURNING OF THE NICKEL SUPER ALLOY PYROMET A31: FLOOD FLUID X MQL 

5 
TORNEAMENTO DE UM AÇO INOXIDÁVEL DUPLEX FUNDIDO – VIDA DA FERRAMENTA, EQUAÇÃO DE KIENZLE E 

RUGOSIDADE 

MCP - Material Characterization Process 

MCP Materials Characterization and Processing - Segunda-feira 

SESSÃO 1 - Horário 10:40 - 12:00 
Sala 303 Compósitos 

Horário Apresentação 

10:40 

 

12:00 

1 PRODUÇÃO DE PEÇAS CERÂMICAS DE ALUMINA VIA COLAGEM DE BARBOTINAS 

2 OBTENÇÃO DE MULITA A PARTIR DE DIFERENTES MATÉRIAS-PRIMAS 

3 
REALIZAÇÃO DE ENSAIO DE FRAGMENTAÇÃO PARA CARACTERIZAÇÃO DA ADESÃO INTERFACIAL ENTRE UM 

POLIÉSTER E FIBRAS DO ENGAÇO DA PALMA 

4 
PROPRIEDADES MECÂNICAS DE COMPÓSITOS POLIMÉRICOS REFORÇADOS POR FIBRAS UNIDIRECIONAIS DA 

PALMEIRA DO UBUÇÚ 
 

Sala 304 Ferrosos 
 

10:40 

 
12:00 

1 TRIBOLOGY BEHAVIOUR OF CARBON-BASED COATINGS DEPOSITED BY PLASMA ENHANCED TECHNIQUES 

2 TESTE DE VIABILIDADE DO TRATAMENTO SEQUENCIAL DE NITRETAÇÃO POR PLASMA E BORETAÇÃO EM CAIXA 

3 
STUDY OF THE EFFECT OF A POLYPYRROLE COATING OBTAINED BY ELECTROPOLYMERIZATION ON THE 

CORROSION BEHAVIOR OF ASTM F1586 SURGICAL STAINLESS STEEL 

4 RESISTÊNCIA AO DESGASTE DE CERMETS A BASE DE FERRO CARBETO DE NIÓBIO 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sala 302 Compositos Materials Characterization and Processing -Segunda-feira 

SESSÃO 2 - Horário 14:00 - 15:40 Horário Apresentação 

14:00 

 
15:40 

1 PRODUCTION AND CARACTERIZATION OF A COMPOSITE RESINA/SLATE POWDER WASTE 

2 
INFLUÊNCIA DAS FIBRAS DE CANA DE AÇÚCAR E FIBRAS DE CASCA DE COCO COMO REFORÇO EM COMPÓSITOS DE 

DIFERENTES MATRIZES POLIMÉRICAS 

3 
INFLUENCE OF SPACING OF NATURAL FIBERS IN THE TENSILE MECHANICAL PROPERTIES OF COMPOSITE 

MATERIALS. 

4 
ESTUDO DE COMPÓSITOS POLIMÉRICOS LAMINADOS REFORÇADOS COM RESÍDUO DE MADEIRA SUCUPIRA NA 

FORMA DE CAVACO 

5 ESTUDO DE COMPÓSITOS DE MATRIZ POLIMÉRICA REFORÇADOS POR FIBRAS DO ENGAÇO DA PALMA 
 

Sala 303 Ferrosos 
 

14:00 

 

15:40 

1 PROTOTYPE OF A TORSION FATIGUE MACHINE BASED ON UNBALANCED ROTATION 

2 ON THE DESIGN AND TECHNOLOGY OF CO-ROTATING TWIN SCREW EXTRUDERS 

3 
INFLUÊNCIA DOS NÓDULOS NA RESISTÊNCIA AO DESGASTE DO FERRO FUNDIDO NODULAR PERLÍTICO EM 

DESLIZAMENTO COM A CHAPA DE AÇO PARA ESTAMPAGEM EXTRA PROFUNDA – INTERSTICIAL 

4 
COMPORTAMENTO DAS TRAJETÓRIAS DE DEFORMAÇÃO EM FLANGES CIRCULARES OBTIDOS PELO PROCESSO DE 

ESTAMPAGEM INCREMENTAL 

5 
INFLUÊNCIA DO TEMPO E DA TEMPERATURA DE RECOZIMENTO INTERCRÍTICO DIRETO NO DESENVOLVIMENTO DA 

MICROESTRUTURA BIFÁSICA DE UM AÇO 0,12%C-0,50%Si-1,58%Mn 
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Sala 304 Não Ferrosos 
 

14:00 
 

15:40 

1 STUDY OF ANODIZATION TIME EFFECT ON THE CORROSION BEHAVIOR OF ZIRCALOY-4 

2 SIMULAÇÃO DA ESTAMPAGEM INCREMENTAL DE UMA CALOTA CRANIANA 

3 PRODUÇÃO DE NANOPARTÍCULAS DE ÓXIDO DE ZINCO EM ESCALA LABORATORIAL 

4 
MECHANICAL BEHAVIOR OF THE TI-6AL-4V TITANIUM ALLOY WITH MICROSTRUCTURAL EVOLUTION MODELING 

UNDER HOT AND SUPERPLASTIC CONDITIONS 

5 
INVESTIGAÇÃO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DA LIGA A319 EM FUNÇÃO DA VARIAÇÃO DOS TEORES DE 

MAGNÉSIO, TITÂNIO E ESTRÔNCIO 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MCP Materials Characterization and Processing - Terça-feira 

SESSÃO 3 - Horário 08:20 - 10:00 
Sala 302 - Compósitos 

Horário Apresentação 

08:20 

 

10:00 

1 
ESTUDO COMPARATIVO DO PROCESSO DE INFUSÃO SOB A AÇÃO DE UM RETARDANTE DE FLUXO DE RESINA, 

APLICADO A FABRICAÇÃO DE COMPÓSITOS POLIMÉRICOS REFORÇADOS POR FIBRAS NATURAIS. 

2 COMPÓSITOS POLIMÉRICOS HÍBRIDOS COM FIBRAS NATURAIS E SINTÉTICAS CONTÍNUAS E ALINHADAS. 

3 COMPÓSITO HÍBRIDO DE TECIDO DE FIBRA DE VIDRO E DE JUTA EM MATRIZ POLIÉSTER. 

4 
CARACTERIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES TÉRMICAS E MICROESTRUTURAL DE  COMPÓSITOS A BASE DE RESINA 

EPÓXI E CARGAS DE ALUMÍNIO E COBRE PARA APLICAÇÃO EM MOLDES HÍBRIDOS. 

5 AVALIAÇÃO DA ADIÇÃO DE HIDRÓXIDOS DUPLO LAMELARES EM RESINA  EPÓXI 
 

Sala 303 - Ferrosos 
 

08:20 
 

10:00 

1 
INFLUÊNCIA DA VARIAÇÃO DO FLUXO DE GÁS NITROGÊNIO NA NITRETAÇÃO A PLASMA DOS AÇOS ABNT 1020, 1045, 

4140 E 4340 

2 
IDENTIFICAÇÃO POR PERFIL DE MICRODUREZA DA INFLUÊNCIA DA DIREÇÃO DE LAMINAÇÃO DE CHAPAS NA 

LOCALIZAÇÃO DA LINHA NEUTRA EM PROCESSOS DE DOBRA DO AÇO SAE 304 

3 FORMULAÇÃO, PROCESSAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE LIGAS DE ALTA ENTROPIA 

4 
ESTUDO SOBRE DESGASTES DE PUNÇÕES REVESTIDO  COM Cr3C2-25NiCr E WC-10Co4Cr ATRAVÉS DO PROCESSO DE 

ASPERSÃO TÉRMICA OXICOMBUSTÍVEL DE ALTA VELOCIDADE (HVOF) 

5 ESTUDO DO EFEITO BH PARA O AÇO BH 220 EM FUNÇÃO DO MODO E DA DIREÇÃO DE SOLICITAÇÃO MECÂNICA 
 

Sala 304 - Não Ferrosos 
 

08:20 

 
10:00 

1 
INFLUÊNCIA DO TAMANHO DE GRÃO INICIAL NA MICROESTRUTURA E NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DE FIO DE 

COBRE FABRICADO PELO PROCESSO CONFORM 

2 INFLUÊNCIA DO PROCESSAMENTO TERMOMECÂNICO NO TEMPO DE ENVELHECIMENTO DA LIGA AA2024 T351 

3 
INFLUÊNCIA DAS VARIÁVEIS TÉRMICAS DE SOLIDIFICAÇÃO NA MICROESTRUTURA E DUREZA DA LIGA BRONZE 

ALUMÍNIO NÍQUEL CUAL10NI5FE5 

4 INCREMENTAL SHEET FORMING OF ALUMINUM FOR COMPLEX PIECE 

5 
FADIGA UNIAXIAL NA LIGA DE ALUMÍNIO A356: EFEITOS DA ADIÇÃO DO ESTRÔNCIO E DO TRATAMENTO TÉRMICO 

T6. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MCP Materials Characterization and Processing - Terça-feira 

SESSÃO 4 - Horário 14:00 - 15:40 
Sala 302 Comp. / Pol. 

Horário Apresentação 

14:00 

 

15:40 

1 
ANÁLISE NUMÉRICA DA INFLUÊNCIA DA GEOMETRIA DA SESSÃO TRANSVERSAL DE FIBRAS UNIDIRECIONAIS NAS 

PROPRIEDADES ELÁSTICAS DE COMPÓSITOS POLIMÉRICOS 

2 ADIÇÃO DE RESÍDUOS DE MADEIRA NA FORMA DE PÓ EM COMPÓSITO DE POLIÉSTER E FIBRAS DE JUTA 

3 
ANÁLISE TÉRMICA DE INSERTOS POLIMÉRICOS EM MOLDES HÍBRIDOS ATRAVÉS DA INSTRUMENTAÇÃO E 

SIMULAÇÃO 

4 
ANALISE MECÂNICA E MICROESTRUTURAL DE COMPÓSITOS POLIMÉRICOS COM ADIÇÃO DE RESÍDUO DE 

FLOTAÇÃO ORIUNDOS DO BENEFICIAMENTO DE MINÉRIO DE COBRE 

5 "DESGASTE DE POLIURETANO POR EROSÃO ÚMIDA: DESENVOLVIMENTO DE UM ENSAIO TECNOLÓGICO" 
 

Sala 303 Ferrosos 
 

14:00 

 

15:40 

1 
ESTUDO DO EFEITO BH PARA O AÇO BH 180 EM FUNÇÃO DA QUANTIDADE DE PRÉ-DEFORMAÇÃO E DA DIREÇÃO DE 

SOLICITAÇÃO MECÂNICA 

2 ESTUDO DO COMPORTAMENTO MECÂNICO DO AÇO BH 220 COM USO DA TÉCNICA DE CISALHAMENTO 

3 ESTUDO DE VARIAÇÕES OPERACIONAIS DA ESTAMPAGEM A QUENTE DE AÇOS ENDURECÍVEIS AO BORO 

4 ESTUDO DA TRANSFORMAÇÃO DE FASE INDUZIDA POR DEFORMAÇÃO NO AÇO AISI 304 

5 
ESTUDO DA TAXA DE DESGASTE E DO COEFICIENTE DE ATRITO DOS AÇOS HARDOX 450 E QUARD 400 DESLIZANDO 

CONTRA METAL DURO (WC/Co) POR MEIO DE ENSAIOS DE PINO SOBRE DISCO 
 

Sala 304 Não Ferrosos 
 

14:00 
 

15:40 

1 
ESTUDO DE DESGASTE DE LIGAS DE ALUMÍNIO SUBMETIDAS AO  TRATAMENTO TÉRMICO DE SOLUBILIZAÇÃO E 

ENVELHECIMENTO 

2 
ESTUDO DAS PROPRIEDADES MORFOLÓGICAS E MECÂNICAS DA LIGA CU-11,8% AL-0,58% BE-0,3% CR COM EFEITO 

MEMÓRIA DE FORMA 

3 
ESTUDO DA RECUPERAÇÃO MICROESTRUTURAL ATRAVÉS DE TRATAMENTO TÉRMICO DE REJUVENESCIMENTO DE 

UMA SUPERLIGA DE NÍQUEL GTD-111 

4 ESTAMPABILIDADE A QUENTE DA LIGA DE MAGNÉSIO AZ31 

5 EROSION AND CORROSION BY MICRO-JETS AND HIGH TEMPERATURE CAVITY IMPACTION ON METAL SURFACES 
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MCP Materials Characterization and Processing - Quarta-feira 

SESSÃO 5 - Horário 08:20 - 10:00 
Sala 302 Ferrosos 

Horário Apresentação 

08:20 
 

10:00 

1 ANÁLISE DE FALHA DA PROPAGAÇÃO DE UMA TRINCA PELO MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS 

2 ANÁLISE DE TENSÃO E FADIGA AXIAL DO AÇO ABNT 4140 UTILIZANDO O MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS 

3 
EFEITO DO TRATAMENTO CRIOGÊNICO NA MICROESTRUTURA E NA DUREZA DOS AÇOS AISI D2 E AISI D6 ANTES E 

APÓS REVENIMENTO 

4 
EFEITO DA TEMPERATURA DE REVENIMENTO NA MICROESTRUTURA E NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DE DOIS 

AÇOS DUAL PHASE COM DIFERENTES FRAÇÕES DE MARTENSITA 

5 
DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL EM GRADAÇÃO FUNCIONAL DE METAL DURO E AÇO RÁPIDO PARA 

FERRAMENTA DE CORTE 
 

Sala 303 Não Ferrosos 
 

08:20 

 

10:00 

1 EFEITO DA TEMPERATURA NO COMPORTAMENTO TRIBOLÓGICO DO REVESTIMENTO TiSiN/AlCrN 

2 
DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS PARA APLICAÇÃO EM ANODOS DE CÉLULAS A COMBUSTÍVEL DE ÓXIDOS 

SÓLIDOS PARA OPERAÇÃO DIRETA COM COMBUSTÍVEIS RENOVÁVEIS 

3 
DEPOSIÇÃO DE FILMES FINOS DE COBRE POR GAIOLA CATÓDICA: ANÁLISE DO CONFINAMENTO DO PLASMA 

ATRAVÉS DO AUMENTO DA ESPESSURA DA TAMPA DA GAIOLA CATÓDICA 

4 
AVALIAÇÃO DE ENSAIO ARCAN COM CORRELAÇÃO DIGITAL DE IMAGENS EM CHAPAS DA LIGA Ti6Al4V 

PROCESSADA POR FSP 

5 ANÁLISE DAS PROPRIEDADES TRIBOLÓGICAS DO ÓLEO VEGETAL ADITIVADO COM ÓXIDOS DE COBRE E ZINCO 
 

Sala 304 Poliméricos 
 

08:20 
 

10:00 

1 
ESTUDO DA INFLUÊNCIA DO JOGO DE TELAS ADEQUADO E DO PERFIL DE TEMPERATURA NA QUALIDADE DE 

PRODUÇÃO EM UMA EXTRUSORA MONOCAMADA PARA FABRICAÇÃO DE FILMES DE POLIETILENO 

2 ESTUDO DA FORÇA DE ADESÃO ENTRE MATERIAIS HÍBRIDOS OBTIDOS POR INJEÇÃO MULTICOMPONENTE 

3 ESTUDO DA CINÉTICA DE CRISTALIZAÇÃO DE BLENDAS PP/HMSPP APLICADO EM ROTOMOLDAGEM 

4 
CARACTERIZAÇÃO DOS PARÂMETROS DE SUPERFÍCIE E DA TENSÃO RESIDUAL DO AÇO ABNT 4340 ENDURECIDO 

APÓS RETIFICAÇÃO UTILIZANDO DIFERENTES FLUIDOS DE CORT 

ALTERAÇÃO NÃO IMPRESSA 

5 APROVEITAMENTO DE GARRAFAS PET NA PROTEÇÃO CONTRA A OXIDAÇÃO DO METAL AISI1020 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MCP Materials Characterization and Processing -  Quarta-feira 

SESSÃO 6 - Horário 14:00 - 15:40 
Sala 302 Ferrosos 

Horário Apresentação 

14:00 - 
15:40 

1 DESENVOLVIMENTO DE EQUIPAMENTO DE ENSAIOS CHARPY REDUZIDO E ANÁLISE DE FRATURAS. 

2 DESENVOLVIMENTO DE CERMETS A BASE DE NbC e Ni 

3 COMPORTAMENTO TRIBOLÓGICO DO AÇO ABNT 4140 NITRETADO POR PLASMA 

4 INFLUÊNCIA DO TRATAMENTO TÉRMICO NAS PROPRIEDADES DO AÇO DUPLEX UNS S31803 

5 COMPORTAMEMENTO MECÂNICO-METALÚRGICO DO AÇO AISI 4130 AMANTEIGADO COM O INCONEL 725 
 

Sala 303 Não ferrosos 
 

14:00 

 

15:40 

1 
ANÁLISE DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DE CONFORMABILIDADE DE TRÊS CHAPAS COMERCIAIS DE ALUMÍNIO 

DISTINTAS COM ESPESSURA VARIÁVEL 

2 
ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DO REVESTIMENTO DE TICN E DA NITRETAÇÃO NO COEFICIENTE DE ATRITO 

DETERMINADO PELO ENSAIO DE DOBRAMENTO SOB TENSÃO 

3 
ANÁLISE COMPARATIVA DO DESGASTE POR DESLIZAMENTO DE LIGAS DE ALUMÍNIO AA7075-T651 E AA5052-H34 

ATRAVÉS DE UM TRIBOMETRO DO TIPO PINO SOBRE DISCO 

4 
PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO PARA O CONTROLE DE METAIS PESADOS EM INDÚSTRIAS DE COMPONENTES 

AUTOMOTIVOS 

5 
ESTUDO DA INFLUÊNCIA DO TRATAMENTO LOCALIZADO A LASER SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DOS AÇOS 

AVANÇADOS DE ALTA RESISTÊNCIA DP 600 E TRIP 750 
 

Sala 304 Poliméricos 
 

14:00 

 
15:40 

1 SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DE BAIXO CUSTO PARA  SÍNTESE DE POLÍMEROS À BASE DE GLICERINA 

2 SIMULAÇÃO NUMÉRICA DA EXTRUSÃO HIDROSTÁTICA DE ACRÍLICO (PMMA) 

3 
REPLICATION FIDELITY OF INJECTED POLYMERIC LENSES IN ELECTROLYTIC COPPER INSERTS BY ULTRA-PRECISION 

DIAMOND TOOL 

4 
INFLUÊNCIA DA DISPOSIÇÃO DE CANAIS DE REFRIGERAÇÃO DE MOLDES DE INJEÇÃO SOBRE O AVANÇO DE 

FRONTEIRA DE SOLIDIFICAÇÃO DE POLÍMEROS 

5 
ANÁLISE COMPARATIVA DO PROCESSO DE ROSQUEAMENTO DO COMPÓSITO DE FIBRA DE CARBONO E DA LIGA DE ALUMÍNIO 7075-

T6 COM DIFERENTES SISTEMAS DE FIXAÇÃO 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MCP Materials Characterization and Processing - Quinta-feira 

SESSÃO 7 - Horário 08:20 - 10:00 
Sala 302 Ferrosos 

Horário Apresentação 

08:20 

 

10:00 

1 CLINCHED JOINTS QUALITY ANALYSIS VIA MICROSCOPY AND COMPARISON WITH FORMING SIMULATIONS 

2 CARACTERIZAÇÃO TRIBOLÓGICA DO AÇO ABNT 4340 NITRETADO POR DESCARGAS ELÉTRICAS 

3 
CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL E RESISTÊNCIA À CORROSÃO DE JUNTAS SOLDADAS EM AÇOS 

INOXIDÁVEIS SUPERDUPLEX A890/A890M 

4 CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL DE AÇO MULTIFÁSICO TRIP ATRAVÉS DE DEFORMAÇÕES GRADUAIS 

5 CARACTERIZAÇÃO DOS AÇOS DP600 E DP780 PARA USO NA CONFORMAÇÃO MECÂNICA 
 

Sala 303 Ferrosos 
 

 

08:20 

 
10:00 

1 
CARACTERIZAÇÃO DO AÇO AISI 4140 SUBMETIDO AO TRATAMENTO TERMOQUÍMICO DE BORETAÇÃO COMO 

SUBSTITUTO DO REVESTIMENTO DE NÍQUEL QUÍMICO 

2 
AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL DA PROFUNDIDADE MÁXIMA DE CONFORMAÇÃO NO PROCESSO DE ESTAMPAGEM 

INCREMENTAL DE CHAPAS 

3 AVALIAÇÃO DO RETORNO ELÁSTICO NO DOBRAMENTO DE CHAPAS DE AÇO TRIP 800 E AÇO BAIXO CARBONO 

4 
AVALIAÇÃO DE TRATAMENTOS DE NITRETAÇÃO A PLASMA DO AÇO AISI M2 COM A UTILIZAÇÃO DE TELA ATIVA E 

DIFERENTES CONFIGURAÇÕES DE FONTE DE POTÊNCIA 

5 
AVALIAÇÃO DAS TENSÕES RESIDUAIS EM TRILHOS EMPREGADOS COMO VIA DE TRANSPORTE DE AÇO LÍQUIDO EM 

SIDERURGIA PELO MÉTODO DO FURO CEGO 
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Sala 304 - Ferrosos 
 

08:20 
 

10:00 

1 AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA À CORROSÃO DE LIGAS DEPOSITADAS PELO PROCESSO DE ASPERSÃO TÉRMICA HVOF 

2 
AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA À ABRASÃO POR IMPACTO DE REVESTIMENTO DURO DEPOSITADO PELO PROCESSO 

DE ASPERSÃO TÉRMICA POR ARCO ELÉTRICO 

3 AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO ESTADO DE SUPERFÍCIE SOBRE A RESISTÊNCIA À FADIGA DE AÇOS CARBONO 

4 
AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DAS VARIÁVEIS DE PROCESSO NA OCORRÊNCIA DE EMPENO EM TUBOS SEM COSTURA 

TREFILADOS 

5 
ANÁLISE EXPERIMENTAL DA INFLUÊNCIA DO PROCESSO PRODUTIVO NA FORMAÇÃO DE TENSÕES RESIDUAIS DE 

UMA PEÇA ESTAMPADA 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MCP Material Characterization Process - Quinta-feira 

SESSÃO 8 - Horário 14:00 - 15:40 
Sala 302 - Ferrosos 

Horário Apresentação 

14:00 

 

15:40 

1 
ANÁLISE DO EFEITO DO ENVELHECIMENTO À 450°C E 500°C NA MICROESTRUTURA E PROPRIEDADES MECÂNICAS DO 

AÇO MARAGING C300 

2 ANÁLISE DO DESGASTE DO AÇO AISI H13 ATRAVÉS DO ENSAIO PINO SOBRE DISCO 

3 
ESTUDO DA INFLUENCIA DOS PARÂMETROS DE PROCESSO DE ASPERSÃO TÉRMICA CHAMA PÓ NO TEOR DE ÓXIDOS 

EM REVESTIMENTOS DE FeCrMnSiB 

4 
ANÁLISE DE MICRODUREZA NAS DIFERENTES SECÇÕES DE CHAPAS DE AÇOS MICROLIGADOS LAMINADOS A 

QUENTE 

5 
EFEITOS DO ENVELHECIMENTO A 475°C NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS E NA RESISTÊNCIA À CORROSÃO DE AÇOS 

INOXIDÁVEIS DUPLEX PRODUZIDOS POR DIFERENTES PROCESSOS 
 

Sala 303 - Ferrosos 
 

14:00 

 
15:40 

1 ANÁLISE COMPUTACIONAL DE TENSÕES RESIDUAIS GERADAS POR UM PROCESSO DE ESTAMPAGEM 

2 
A INFLUÊNCIA DO REVESTIMENTO DLC-WC/C E DA NITRETAÇÃO DO PINO NO COEFICIENTE DE ATRITO EM ENSAIO 

DE DOBRAMENTO SOB TENSÃO 

3 
INFLUÊNCIA DO TRATAMENTO TÉRMICO DE AUSTENITIZAÇÃO SEGUIDA DE RESFRIAMENTO AO AR FORÇADO NA 

RESISTÊNCIA AO DESGASTE ABRASIVO DO FERRO FUNDIDO BRANCO ASTM A532 IID 
4 

 
5 

 

CV - Computer Vision 

CV Computer Vision - Segunda-feira 

SESSÃO 1 - Horário: 10:40 - 12:00 
Sala 302 

Horário Apresentação 

10:40 

 

12:00 

1 DEVELOPMENT OF A MULTIAGENT SYSTEM IN THE INDUSTRY 4.0 CONTEXT - USING JACAMO AND APACHE CAMEL 

2 
ESTUDO CONCEITUAL E DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO DE BAIXO CUSTO DE UM SCANNER 3D DE 

TRIANGULAÇÃO DO TIPO "FOLHA DE LUZ" 

3 
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE SENSORES DE EMISSÃO ACÚSTICA PARA DIAGNÓSTICO ANTECIPATIVO DE 

FALHAS EM TRANSFORMADORES POR MEIO DE TÉCNICAS DE PROCESSAMENTO COMPUTACIONAL DE SINAIS 

4 
ANÁLISE DE ENSAIOS DE PUNCIONAMENTO ESFÉRICO UTILIZANDO SIMULAÇÕES PELO MÉTODO DOS ELEMENTOS 

FINITOS 

MP - Metallurgical Processes 

MP Metallurgical Processes - Segunda-feira 

SESSÃO 2 - Horário 14:00 - 15:40 
Sala 305 - TT 

Horário Apresentação 

14:00 
 

15:40 

1 ANALYSIS OF FATIGUE STRENGTH OF AUSTEMPERED DUCTILE IRON WITH DIFFERENT HEAT TREATMENT 

2 ESTUDO DO EFEITO DO CRESCIMENTO NÃO HOMOGÊNEO NA RECRISTALIZAÇÃO 

3 CARACTERIZAÇÃO POR DRX EM AÇO CA6-NM REVENIDO E NITRETADO POR PLASMA A BAIXA TEMPERATURA 

4 DEVELOPMENT OF CERIUM BASED CONVERSION COATINGS FOR CORROSION PROTECTION OF AZ91D MAGNESIUM 

5 AVALIAÇÃO DA CONDUTIVIDADE TÉRMICA DO AÇO SAE 4340 SUBMETIDO À TRATAMENTOS TÉRMICOS 
 

Sala 306 - Desgaste 
 

14:00 

 

15:40 

1 
RESISTÊNCIA AO DESGASTE MICROABRASIVO DO AÇO AISI 52100 SUBMETIDO A TRATAMENTO DE DEPOSIÇÃO 

TERMO-REATIVA. 

2 
PROPOSTA DE METODOLOGIA DE TRATAMENTO DE SINAIS PARA O COEFICIENTE DE ATRITO EM ENSAIOS 

RECIPROCATING DO TIPO ANEL SOBRE CILINDRO 

3 
AVALIAÇÃO DE DESGASTE ADESIVO DE UM AÇO BAINÍTICO DE ALTO CARBONO COM TEORES VARIÁVEIS DE 

NÍQUEL 

4 EFEITO DA ADIÇÃO DE VANÁDIO NO DESGASTE POR ROLAMENTO COM DESLIZAMENTO EM RODAS FERROVIÁRIAS 

5 
ESTUDO DE VIABILIDADE NA UTILIZAÇÃO DO PROCESSO DE VIBROACABAMENTO EM SUBSTITUIÇÃO AO 

POLIMENTO CONVENCIONAL EM PEÇAS DE ZAMAK 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MP Metallurgical Processes - Terça-feira 

SESSÃO 3 - Horário 08:20 - 10:00 
Sala 305 - TT 

Horário Apresentação 

08:20 
 

10:00 

1 
CEMENTAÇÃO A PLASMA A BAIXA TEMPERATURA DE FERRO PURO SINTERIZADO: INFLUÊNCIA DO PULSO DE 

METANO E NITROGÊNIO 

2 
APLICAÇÃO DE AÇO DIN 27MNCR5  COMPARADO AO AÇO DIN 19MNCR5, AMBOS CARBONITRETADOS EM FORNO DE 

ATMOSFERA CONTROLADA, APLICADO A CONSTRUÇÃO DE ENGRENAGENS 

3 
ANÁLISE DA EVOLUÇÃO MICROESTRUTURAL DA LIGA A380 SUBMETIDA AO TRATAMENTO TÉRMICO DE 

GLOBULARIZAÇÃO 

4 NITRETAÇÃO À BAIXA TEMPERATURA ASSISTIDA POR PLASMA DA LIGA FeAl 1 WT % 

5 
ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DO TEOR DE FESI-BI E DO MÓDULO DE RESFRIAMENTO NA FORMAÇÃO DA GRAFITA 

CHUNKY EM FERRO FUNDIDO NODULAR FERRÍTICO 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MP Metallurgical Processes - Terça-feira-feira 

SESSÃO 4 - Horário 14:00 - 15:40 
Sala 305 - Fundição 

Horário Apresentação 

08:20 

 
10:00 

1 
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE SIMULAÇÃO PARA PREVENÇÃO DE DEFEITOS DE 

FUNDIÇÃO DE PEÇAS DA LIGA ASTM B26. 

2 
VIABILITY STUDY OF PRODUCTION OF ENCLOSED IMPELLERS FOR CENTRIFUGAL PUMPS BY INVESTMENT CASTING 

PROCESS 

3 TENSÕES RESIDUAIS GERADAS NA FUNDIÇÃO EM AREIA VERDE DE LIGA DE ALUMÍNIO 6063 

4 
APLICAÇÃO DA TERMOGRAFIA PARA OTIMIZAÇÃO DA RELAÇÃO AREIA VERSUS METAL  EM MOLDES 

AGLOMERADOS COM RESINA, NA FABRICAÇÃO DE PEÇAS FUNDIDAS SOB ENCOMENDA. 

5 OBTAINING NITROGEN MARTENSITE IN INTERSTITIAL FREE STEEL ENRICHED WITH CHROME 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MP Metallurgical Processes - Quarta-feira-feira 

SESSÃO 5 - Horário 08:20 - 10:00 
Sala 305 - Fundição / TT 

Horário Apresentação 

08:20 

 

10:00 

1 CHARCOAL FINES AS AN ADDITIVE IN METALLURGICAL COKE PRODUCTION 

2 PRODUCTION OF METALLURGICAL COKE USING GREEN PETROLEUM COKE 

3 
ANÁLISE MICROESTRUTURAL DA INTERFERÊNCIA DO PROCESSO DE RESFRIAMENTO EM PLACAS FUNDIDAS DE 

ALUMÍNIO 

4 
INFLUÊNCIA DO TRATAMENTO TÉRMICO DE AUSTENITIZAÇÃO SEGUIDA DE RESFRIAMENTO AO AR FORÇADO NA 

RESISTÊNCIA AO DESGASTE ABRASIVO DO FERRO FUNDIDO BRANCO ASTM A532 IID 

5 MÉTODO DE DIFERENÇAS FINITAS APLICADO NA DESCRIÇÃO DO RESFRIAMENTO DE UM COMPONENTE METÁLICO. 
 

Sala 306 - Fab. Pó /outros 
 

08:20 
 

10:00 

1 CARACTERIZAÇÃO OPERACIONAL DE UM SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE PÓ TIPO DISCO HORIZONTAL 

2 
OBTENÇÃO DOS LIMITES DE PROCESSO PARA LASER CLADDING COM PÓ PRÉ-DEPOSITADO DE AÇO INOXIDÁVEL 

AISI 316L EM SUBSTRATO DE SAE 1020 

3 
CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA DE MATRIZ METÁLICA AL REFORÇADA POR CONCENTRAÇÕES VARIADAS DE 

NANOTUBOS DE CARBONO VIA METALURGIA DO PÓ. 

4 
DETERMINAÇÃO DA MELHOR CONDIÇÃO DE POLIMENTO ELETROLÍTICO DE FERROS FUNDIDOS PARA A EXPOSIÇÃO 

DA GRAFITA SUBSUPERFICIAL EM CILINDROS BRUNIDOS 

5 
SINTERIZAÇÃO, CARACTERÍSTICAS E PROPRIEDADES DO METAL DURO WC-AISI316L (AÇO INOXIDÁVEL) COM 

ADIÇÃO DE CARBONO 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MP Metallurgical Processes - Quarta-feira-feira 

SESSÃO 6 - Horário 14:00 - 15:40 
Sala 305 - Conformação 

Horário Apresentação 

14:00 

 

15:40 

1 
ESTUDO DA INFLUÊNCIA DA ADIÇÃO EM LUBRIFICANTE VEGETAL  DE LUBRIFICANTE SÓLIDO PARTICULADO EM 

ESTAMPAGEM PROFUNDA 

2 ANÁLISE DAS PROPRIEDADES TERMOMECÂNICAS DE UMA CHAPA MARTENSÍTICA DE GRÃOS FINOS 

3 
MICROESTRUCTURAL CHARACTERIZATION OF A ASYMMETRIC ACCUMULATIVE ROLL BONDED (AARB) OF AA1050 

ALUMINUM ALLOY 

4 
MODELAGEM MATEMÁTICA DA TENSÃO MÉDIA EQUIVALENTE (TME) DURANTE A LAMINAÇÃO A QUENTE DO AÇO 

ASTM F-1586 

5 STRENGTHENING MECHANISMS IN AN Al-0.9Mg-0.2Zr (wt.%) ALLOY AFTER ISOTHERMAL AGING 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MCP 
Metallurgical Processes - Quinta-feira-feira 

SESSÃO 7 - Horário 08:20 - 10:00 

Sala 309 - 

Soldblidade/outros 

Horário Apresentação 

08:20 

 
10:00 

1 MODELAGEM ELÍPTICA APLICADA NA DETERMINAÇÃO DA LARGURA DA ZONA TERMICAMENTE AFETADA 

2 IMPLEMENTATION OF DOUBLE AR/(AR+CO2) SHIELDING ON GTAW OF AISI 316L STAINLESS STEELS 

3 
CARACTERIZAÇÃO MACRO E MICROESTRUTURAL DO AÇO AISI 4130 AMANTEIGADO COM ICONEL 625 PELO 

PROCESSO MIG 

4 AVALIAÇÃO DO ÍNDICE ERICHSEN EM LIGAS DE COBRE, LATÃO E BRONZE 

5 
DEVELOPMENT AND CHARACTERIZATION OF Ni-P-CARBON BLACK COMPOSITE COATINGS BY ELECTROLESS 

PLATING ON API 5L X80 PIPELINE STEEL 

MT - Metrollogy 

MT Metrology - Segunda-feira-feira 

SESSÃO 2 - Horário 14:00 - 15:40 
Sala 307 

Horário Apresentação 

14:00 

 
15:40 

1 INCERTEZA DE MEDIÇÃO NO ENSAIO DE FADIGA PARA DIFERENTES RUGOSIDADES SUPERFICIAIS 

2 
CALIBRAÇÃO ESTÁTICA E DINÂMICA DE UM TORQUÍMETRO UTILIZADO EM ENSAIOS SIMULATIVOS DE DESGASTE 

DE DEPOSITO BRASADO 

3 
ANÁLISE DE DOCUMENTOS NORMATIVOS RELEVANTES DE CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO 

CONVENCIONAIS QUANTO A SUA ADEQUAÇÃO À ISO 14978 

4 
 

5 DEVELOPMENT AND EVALUATION OF A MEASUREMENT-ASSISTED SHIPBUILDING ASSEMBLY PROCESS 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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MT Metrology - Terça-feira-feira 

SESSÃO 4 - Horário 14:00 - 15:40 
Sala 306 

Horário Apresentação 

14:00 

 
15:40 

1 AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE DE MANCAIS AEROSTÁTICOS  DE MÁQUINA DE MEDIR POR COORDENADAS 

2 
ESTUDO GR&R DE MEDIÇÕES DE RUGOSIDADE E CILINDRICIDADE DE FUROS OBTIDOS POR FRESAMENTO 

HELICOIDAL INTERPOLADO NO AÇO AISI H13 ENDURECIDO 

3 
APLICAÇÃO DA VISÃO DE MÁQUINA: UMA ABORDAGEM EM BICOS INJETORES DE COMBUSTÍVEL COM O USO DE 

UMA MÁQUINA DE MEDIÇÃO POR COORDENADAS 

4 
EFEITO DAS CONDIÇÕES DE USINAGEM DO TORNEAMENTO (FACEAMENTO) E DO MÉTODO DE MEDIÇÃO DA 

RUGOSIDADE NOS PARÂMETROS Rp E Rv 

5 
AVALIAÇÃO DA EXATIDÃO DE UM CENTRO DE USINAGEM EM ENSAIO DINÂMICO POR MEIO DE PEÇA PADRÃO 

USINADA 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MT Metrology - Quarta-feira-feira 

SESSÃO 6 - Horário 14:00 - 15:40 
Sala 306 

Horário Apresentação 

14:00 

 

15:40 

1 
MEASUREMENT DESIGN FOR DIMENSIONAL CONTROL OF FUNCTIONAL MICRO-SCALE FEATURES ON MICROFLUIDIC 

MOULDS 

2 
AVALIAÇÃO DE INCERTEZA EM MEDIÇÃO POR COORDENADAS  DE SUPERFÍCIES COMPLEXAS COM APALPAÇÃO 

LASER 

3 
DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA MEDIDOR DE FORÇAS DE USINAGEM PARA OPERAÇÕES DE 

MICROFRESAMENTO: SELEÇÃO DO ELEMENTO SENSOR 

4 MODELO DE INTEGRAÇÃO PARA INSPEÇÃO EM MALHA FECHADA ADERENTE A STEP-NC 

5 
COMPARAÇÃO INTERLABORATORIAL DE MEDIÇÃO DE RUGOSIDADE: ASPECTOS CRÍTICOS NA DETERMINAÇÃO DO 

VALOR DESIGNADO E DO DESVIO-PADRÃO DO ENSAIO DE PROFICIÊNCIA 

PE - Product Engineering 

PE Product Engineering - Quarta-feira-feira 

SESSÃO 5 - Horário 08:20 - 10:00 
Sala 310 

Horário Apresentação 

08:20 

 
10:00 

1 SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DA INJEÇÃO DE TERMOPLÁSTICOS: COMPARAÇÃO DE FERRAMENTAS TIPO CAE 

2 DESIGN FOR SUSTAINABILITY - INNOVATION OPPORTUNITIES TO LAPTOP STAND PRODUCTS 

3 
ANÁLISE DO PROCEDIMENTO PARA AVALIAR A APLICAÇÃO DA METODOLOGIA DE ENGENHARIA E ANÁLISE DE 

VALOR 

4 PRODUCT ENGINEERING APPLIED TO DEVELOP A COFFEE DRYER AUTOMATION PROTOTYPE 

5 
APLICAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREDITIVA BASEADA NA ANÁLISE DE LUBRIFICANTES E DE PARÂMETROS 

OPERACIONAIS PARA A DETECÇÃO DE FALHAS EM MOTORES DIESEL DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PE Product Engineering - Quarta-feira-feira 

SESSÃO 6 - Horário 14:00 - 15:40 
Sala 311 

Horário Apresentação 

14:00 

 
15:40 

1 DESENVOLVIMENTO DE UMA BRIQUETADEIRA HIDRÁULICA  AUTOMATIZADA COMO PROJETO INTEGRADOR 

2 POWERTRAIN SIZING FOR AN OFF-ROAD VEHICLE 

3 
PREDICTING FATIGUE LIFE, BASED ON MICROMECHANICS DEFECTS, APPLIED TO THE 6061-T6 IN UNIAXIAL 

TRAJECTORY LOADINGS 

4 
PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE ROLANTE PNEUMÁTICA PORTÁTIL COM A UTILIZAÇÃO DE 

MATERIAS RECICLÁVEIS 

5 
AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO TÉRMICO DE FIBRA NATURAL PARA USO EM DESENVOLVIMENTO DE ASSENTOS 

E ENCOSTOS 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PE Product Engineering - Quinta-feira-feira 

SESSÃO 7 - Horário 08:20 - 10:00 
Sala 312 

Horário Apresentação 

08:20 

 
 

10:00 

1 
AUMENTO DA FLEXIBILIDADE EM SISTEMAS DE USINAGEM POR MEIO DE MANUFATURA CELULAR: UMA REVISÃO 

DOS DESENVOLVIMENTOS RECENTES 

2 
SISTEMA MECÂNICO MODULAR PARA POSICIONAMENTO DE TUBOS A SEREM UNIDOS POR SOLDAGEM E 

SUSTENTAÇÃO DA POÇA METÁLICA 

3 
PROJETO DE UM SISTEMA ENROLADOR DE CORREIAS TRANSPORTADORAS PARA A INDÚSTRIA DE MINERAÇÃO DE 

BAUXITA 

4 UMA REVISÃO SOBRE ENSAIOS TRIBOLÓGICOS PARA MEDIR ABRASIVIDADE DE PARTÍCULAS DURAS 

5 
  

Sala 313 
 

08:20 
 

10:00 

1 ANÁLISE DE EMPENAMENTO  DE PRODUTOS INJETADOS COM O USO DE FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS 

2 
PROPOSTA DE MODELO PARA DETERMINAÇÃO DE TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS E AJUSTES CONSIDERANDO OS 

CUSTOS DE NÃO QUALIDADE 

3 PROJETO MECATRÔNICO DE UM ROBÔ COM CINEMÁTICA PARALELA DELTA LINEAR PARA MANUFATURA ADITIVA 

4 
INFLUÊNCIA DA CONCENTRAÇÃO DE CÁLCIO E FÓSFORO NOENRIQUECIMENTO POR EDM DE LIGA DE TITÂNIO PARA 

IMPLANTES DENTÁRIOS 

5 
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PM - Project and Management 

PM Project and Management - Segunda-feira-feira 

SESSÃO 1 - Horário 10:40 - 12:00 
Sala 310 

Horário Apresentação 

10:40 
 

12:00 

1 OTIMIZAÇÃO DO TEMPO DE REFRIGERAÇÃO DE MOLDES DE INJEÇÃO DE TERMOPLÁSTICOS 

2 NUMERICAL ANALYSIS OF FRETTING PROBLEM IN FUEL ROD OF A PWR NUCLEAR REACTOR 

3 ANÁLISE DO CRESCIMENTO DE GRÃO EM MATERIAIS METÁLICOS COM O USO DA SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO 

4 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PM Project and Management - Segunda-feira 

SESSÃO 2 - Horário 14:00 - 15:40 
Sala 311 

Horário Apresentação 

14:00 

 

15:40 

1 
ANÁLISE DE TENSÕES MECÂNICAS, EM PÓRTICO DO TIPO GRUA, COM AUXÍLIO DE TÉCNICAS DE VIBRAÇÕES 

ESTRUTURAIS E EXTENSOMETRIA 

2 DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS EM MOLDES DE INJEÇÃO DE TERMOPLÁSTICOS 

3 ERGONOMIC AUTOMATIC CONTROLLED SYSTEM USED FOR INDUSTRIAL MANUAL OPERATIONS 

4 REAPROVEITAMENTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE GERADO NA INDÚSTRIA METAL MECÂNICA. 

5 
A IMPORTÂNCIA DO COLABORADOR “WATER SPIDER” NO DESEMPENHO DE UMA CÉLULA DE MANUFATURA 

PRODUTORA DE MANÔMETROS. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PM Project and Management - Terça-feira-feira 

SESSÃO 3 - Horário 08:20 - 10:00 
Sala 311 

Horário Apresentação 

08:20 

 

10:00 

1 
SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE EM EMPRESAS DE MANUFATURA: ESTUDO DE RELAÇÕES CAUSAIS ENTRE 

DIFICULDADES DE IMPLANTAÇÃO APONTADAS PELA LITERATURA. 

2 FROM INVENTION TO INNOVATION: PATENT CASE IN A BRAZILIAN UNIVERSITY 

3 
APPLICATION OF PFMEA AS A STRATEGIC TOOL TO PRIORITIZE INVESTIMENTS TO BUILD OR IMPROVE AN 

ASSEMBLY LINE: A LITERATURE BASED REVIEW. 

4 
ANÁLISE DE TENSÕES MECÂNICAS, EM PÓRTICO DO TIPO GRUA, COM AUXÍLIO DE TÉCNICAS DE VIBRAÇÕES 

ESTRUTURAIS E EXTENSOMETRIA 

5 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PM Project and Management - Terça-feira-feira 

SESSÃO 4 - Horário 14:00 - 15:40 
Sala 311 

Horário Apresentação 

08:20 

 
10:00 

1 PROJETO E MANUFATURA DE UM SISTEMA DE FREIOS DE UM VEICULO DO TIPO BAJA SAE 

2 
IMPROVING THE RESULTS OF THE PROJECT‟s PORTFOLIO OF AN AIRCRAFT MANUFACTURER USING THE THEORY OF 

CONSTRAINTS TOOLS (ToC) 

3 
ESTUDO E LEVANTAMENTO ESTATÍSTICO DO MAPEAMENTO DO FLUXO DE VALOR (MFV), ATRAVÉS DA ANÁLISE DE 

SEUS EFEITOS EM TRINTA E TRÊS ESTUDOS DE CASO 

4 
PROPOSTA E IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS EM UMA EMPRESA DO SETOR METALÚRGICO, COM BASE NOS 

CONCEITOS DA MANUFATURA ENXUTA 

5 
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE UMA FÁBRICA DE CARREGADORES 

FLORESTAIS 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PM Project and Management - Quarta-feira-feira 

SESSÃO 5 - Horário 08:20 - 10:00 
Sala 311 

Horário Apresentação 

08:20 
 

10:00 

1 
INTEGRAÇÃO DOS PROCESSOS DE CHÃO-DE-FÁBRICA ASSOCIADOS AOS SEUS ÍNDICES DE AUTOMAÇÃO, UM 

ESTUDO DE CASO. 

2 
THE USE OF COMPETITIVE INTELLIGENCE IN THE NEW BUSINESS MODELS OF DEVELOPMENT AND ITS INFLUENCE IN 

MANUFACTURING STRATEGY 

3 
ESTUDO DE TENDÊNCIAS E IMPACTO DE INOVAÇÕES EM TÉCNICAS DE REDUÇÃO DE TEMPO DE SETUP VIA 

APLICAÇÃO DE MINERAÇÃO TECNOLÓGICA 

4 DIMENSIONAMENTO DE MANGA DE EIXO DIANTEIRO PARA VEÍCULO BAJA SAE 

5 ANALYTICAL AND NUMERICAL MODEL OF A COLD ROLLING PROCESS 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PM Project and Management - Quarta-feira-feira 

SESSÃO 6 - Horário 14:00 - 15:40 
Sala 312 

Horário Apresentação 

14:00 

 
15:40 

1 UTILIZAÇÃO DE CURSOS DE EXTENSÃO EM FERRAMENTAS CAD COMO AUXÍLIO À GRADUAÇÃO 

2 PROJETO, CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE UMA ESTRUTURA TUBULAR PARA APLICAÇÃO EM VEÍCULO OFF-ROAD 

3 
SEGURANÇA EM MÁQUINAS LASER: IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE MÁXIMA SEGURANÇA PARA OPERAÇÃO 

DE UM SISTEMA LASER DE ELEVADA POTÊNCIA, UM ESTUDO DE CASO 

4 
THE USE OF SIMULATION MODELING IN THE DESIGN AND ANALYSIS OF THE MANUFACTURING SYSTEM OF A PLANT 

IN MINAS GERAIS 

5 PROJETO, CONFECÇÃO E ANÁLISE DE CUSTO DE UM MOLDE PARA INJEÇÃO DE TERMOPLÁSTICO 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PM Project and Management - Quinta-feira-feira 

SESSÃO 7 - Horário 08:20 - 10:00 
Sala 311 

Horário Apresentação 

08:20 
 

10:00 

1 
APLICAÇÃO DA METODOLOGIA DE PROJETO DE PRODUTOS NA  PRODUÇÃO E FABRICAÇÃO DE UMA INJETORA DE 

SILICONE  AUTOMATIZADA 

2 
METODOLOGIA DE IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS E APLICAÇÃO DE CONTRAMEDIDAS NA GESTÃO DE PROJETOS DE 

FABRICAÇÃO DE VASOS DE PRESSÃO HORIZONTAIS 

3 
DESENVOLVIMENTO DE DISPOSITIVO ELETROMECÂNICO PARA IMPRESSÃO 3D PARA APLICAÇÕES EM ATIVIDADES 

DE APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS - PBL 

4 O REQUISITO LEGAL E A PRÁTICA: UMA ANÁLISE DO ATENDIMENTO DA PNRS NAS FERRAMENTARIAS DE JOINVILLE 

5 OTIMIZAÇÃO DE UMA GAIOLA DE VEÍCULO BAJA SAE UTILIZANDO O MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS 

UA - Union and Assembly 

UA Union and Assembly - Segunda-feira-feira 

SESSÃO 1 -Horário 10:40 - 12:00 
Sala 311  - FSW 

Horário Apresentação 

10:40 
 

12:00 

1 DIMENSIONAMENTO DE UM SISTEMA ROBOTIZADO PARA A SOLDAGEM PELO PROCESSO FRICTION STIR WELDING 

2 SOLDAGEM POR FSW 

3 
APLICAÇÃO DO PROCESSO FSW – FRICTION STIR WELDING PARA A SOLDAGEM DE CHAPA COM ESPESSURA DE 2,5 

MM DA LIGA DE ALUMÍNIO 5052 H32 

4 
  

Sala 312 - MIG/MAG 
 

10:40 

 
12:00 

1 INFLUÊNCIA DO METAL DE ADIÇÃO NA SOLDAGEM DE PASSE DE RAIZ COM PROCESSO MIG-P CC+ 

2 
INFLUÊNCIA DO TEOR DE DIÓXIDO DE CARBONO EM ARGÔNIO DO GÁS DE PROTEÇÃO NA SOLDAGEM MIG/MAG 

COM TRANSFERÊNCIA POR CURTO CIRCUITO 

3 INFLUÊNCIA DO PRIMER NAVAL SOBRE O PROCESSO DE SOLDAGEM MAG EM CURTO CIRCUITO 

4 
  

Sala 313 - TIG 
 

10:40 
 

12:00 

1 
SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL PARA OBTENÇÃO DO CAMPO DE TEMPERATURA NO PROCESSO DE SOLDAGEM TIG 

EM JUNTA EM T 

2 
AVALIAÇÃO NUMÉRICA DO PERFIL DE TEMPERATURA EM SOLDAGEM TIG EM CHAPAS DO AÇO AISI 304 DE 

DIFERENTES ESPESSURAS 

3 SOLDAGEM TIG AUTOMATIZADA EM ALTA CORRENTE PARA UNIÃO DE CHAPAS FINAS SOBREPOSTAS 

4 ESTUDO DA CONSTRIÇÃO DO ARCO PELO RESFRIAMENTO DO ELETRODO NO PROCESSO DE SOLDAGEM TIG 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UA Union and Assembly - Segunda-feira-feira 

SESSÃO  2 - Horário 14:00 - 15:40 
Sala 312- FSW 

Horário Apresentação 

14:00 

 
15:40 

1 O PROCESSO FSW, SEUS SISTEMAS DE MÁQUINAS E CONTROLES E AS TENDÊNCIAS PARA INDUSTRIA AUTOMOTIVA 

2 SOLDAGEM POR FRICÇÃO E MISTURA MECÂNICA A PONTO DE JUNTAS DE LIGA DE MAGNÉSIO AZ31B 

3 INFLUÊNCIA DOS PARÂMETROS DE SOLDAGEM NA UNIÃO DISSIMILAR DE AÇOS INOXIDÁVEIS SOLDADOS POR FSW 

4 
ESTUDO DA SOLDA POR ATRITO LINEAR EM JUNTAS DE TOPO SIMILARES NAS LIGAS AA2024-T3 E AA7475-T761 

UTILIZANDO EQUIPAMENTO DEDICADO AO PROCESSO 

5 
SOLDAGEM POR FSW (FRICTION STIR WELDING) DA LIGA DE ALUMÍNIO 6063T6 UTILIZANDO FERRAMENTA 

CIRCULAR E CÔNICA. 
 

Sala 313 - MIG/MAG 
 

14:00 

 
15:40 

1 
REVESTIMENTO POR SOLDAGEM FORA DE POSIÇÃO EM PAINÉIS DE CALDEIRAS DE TERMOELÉTRICAS – MIG/MAG 

PULSADO VERSUS CONVENCIONAL 

2 
ANÁLISE COMPARATIVA DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DO AÇO ESTRUTURAL COM SOLDA MAG E ELETRODO 

REVESTIDO 

3 
INFLUÊNCIA DOS PARÂMETROS DE SOLDAGEM NO PROCESSO MIG/MAG COM DUPLO ARAME SOBRE A DILUIÇÃO DE 

SOLDAS COM LIGA DE NÍQUEL INCONEL 625 

4 CRACKING FACTORS EVALUATION ON FLASH-BUTT WELDING OF 600 GRADE DUAL PHASE STEEL 

5 SOLDAGEM MIG/MAG COM CORRENTE PULSADA PARA APLICAÇÃO EM PASSE DE RAIZ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UA Union and Assembly - Terça-feira-feira 

SESSÃO 3 - Horário 08:20 - 10:00 
Sala 312 - Outros 

Horário Apresentação 

08:20 
 

10:00 

1 
INFLUÊNCIA DOS PARÂMETROS NA SOLDAGEM A PONTO POR RESISTÊNCIA ELÉTRICA EM AMOSTRAS DE TRÊS 

CAMADAS 

2 SOLDAGEM A LASER EM JUNTAS DISSIMILARES DE AÇOS AVANÇADOS DE ALTA RESISTÊNCIA 

3 USO DO TESTE IMPLANTE PARA AVALIAÇÃO DA TRINCA DE HIDROGÊNIO EM CORDÃO DE SOLDA DE AÇO CA50 

4 
ESTUDO COMPARATIVO DAS SOLDAS REALIZADAS COM OS PROCESSOS DE SOLDAGEM SMAW E TW APLICADOS NA 

UNIÃO DE TRILHOS A 100 DA NORMA DIN 536 

5 
INFLUÊNCIA DA PREPARAÇÃO SUPERFICIAL DE UNIÕES ADESIVADAS ENTRE ALUMÍNIO E FIBRA DE CARBONO 

UTILIZANDO ADESIVO ESTRUTURAL EPÓXI 
 

Sala 313 - TIG 
 

14:00 
 

15:40 

1 ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE A MODALIDADE COLD-WIRE E HOT- WIRE NO PROCESSO DE SOLDAGEM TIG 

2 
SOLDAGEM DE AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO EMPREGANDO O PROCESSO TIG COM ALIMENTAÇÃO DE ARAME 

FRIO 

3 
OBTENÇÃO NUMÉRICA DO GRADIENTE DE TEMPERATURA EM COSTURA LONGITUDINAL DE TUBULAÇÃO DO AÇO 

AISI 304 VIA SOLDAGEM TIG AUTOGENA 

4 ANÁLISE NUMÉRICA-EXPERIMENTAL DO GRADIENTE DE TEMPERATURA EM SOLDAGEM TIG DO AISI 316L 

5 SHEET FORMAT STEEL FLASH-BUTT WELDING VARIABLES INQUIRY FOR MATHEMATICAL MODELING 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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UA Union and Assembly - Terça-feira-feira 

SESSÃO 4 - Horário 14:00 - 15:40 
Sala 312 - Outros 

Horário Apresentação 

08:20 
 

10:00 

1 DEVELOPMENT OF WELDING PROCEDURE FOR T-JOINT BY MEANS OF SERIAL COUPLED PLASMA-GMAW PROCESS. 

2 
PARAMETERS SURVEY OF BUTTERING WELDING DEPOSITED BY GMAW PROCESS WITH HIGUCHI AND HIGUCHI 

MODIFIED METHODS 

3 ESTUDO DO PROCESSO DE UNIÃO DE CHAPAS POR CLINCHING 

4 EFEITO DO ADESIVO DE MICRO ESFERAS FENÓLICAS NA UNIÃO DO ALUMÍNIO UTILIZANDO FIBRA DE CARBONO 

5 ESTUDO DA INFLUÊNCIA DE VENTOS EM JUNTAS SOLDADAS PELO PROCESSO ARAME TUBULAR (FCAW) 
 

Sala 313 - Outros 
 

14:00 

 
15:40 

1 
RELAÇÃO ENTRE A TEMPERATURA PRÉ PASSE E OS PARÂMETROS DE SOLDAGEM NAS CARACTERÍSTICAS 

GEOMÉTRICAS DO CORDÃO DEPOSITADO POR ARCO SUBMERSO 

2 
ESTUDO DA TENACIDADE À FRATURA E CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL DA INTERFACE DA JUNTA 

SOLDADA DO AÇO API 5L X52 REVESTIDO COM INCONEL 625 

3 SUPER-BOLT AND SCREW FIXATION: AN OPTIMIZED METHODOLOGY BASED ON TRIBOLOGICAL FUNDAMENTALS 

4 HYDROGEN CRACK RESEARCH IN WELDED JOINTS WITH ACOUSTIC EMISSION AND IMPLANT TEST 

5 PERSPECTIVAS DE FORMAÇÃO E DO MERCADO DE TRABALHO PARA O TECNOLÓGO EM SOLDAGEM 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UA Union and Assembly - Quarta-feira-feira 

SESSÃO 5 - Horário 08:20 - 10:00 
Sala 312 - Outros 

Horário Apresentação 

08:20 
 

10:00 

1 
INFLUÊNCIA DE RUGOSIDADES NA RESISTÊNCIA ADESIVA NA  FABRICAÇÃO DE COMPÓSITOS ESTRUTURAIS DO 

TIPO  SANDUICHE METAL/POLÍMERO/METAL 

2 PROFILES MANUFACTURING METHODOLOGY APPLIED TO HYDRAULIC MECHANISM WITH HIGH LOADS 

3 
SOLDAGEM POR PONTOS: INFLUÊNCIA DAS VARIÁVEIS DO PROCESSO E SUA CORRELAÇÃO COM AS PROPRIEDADES 

MECÂNICAS E METALURGICAS DA JUNTA SOLDADA 

4 
ESTUDO E COMPARAÇÃO DA RESISTÊNCIA MECÂNICA DA JUNTA SOLDADA PELO PROCESSO PLASMA DO AÇO DE 

ULTRA-ALTA RESISTÊNCIA 300M. 

5 
EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF DISSIMILAR JOINT OF AISI 4140/300M 

ULTRAHIGH-STRENGTH STEELS USING PLASMA ARC WELDING 
 

Sala 313 - Outros 
 

08:20 
 

10:00 

1 
SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DO PROCESSO DE SOLDAGEM A EXPLOSÃO UTILIZANDO TITÂNIO PURO E A LIGA TI – 

6 AL – 4 V COMO “CLAD PLATE” (REVESTIMENTO) 

2 
SOLDAGEM AUTÓGENA DE GRANDE PENETRAÇÃO A LASER: AÇO SAE 1020 COMO MATERIAL DE PARAMETRIZAÇÃO 

DE PROCESSO PARA ASTM A516 GR.70 

3 LASER CLADDING A PÓ DE AISI 316L EM SUBSTRATO DE SAE 1020 PARA PROTEÇÃO DE MAQUINÁRIO À CORROSÃO 

4 
DIFERENÇAS NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DAS ZONAS TERMICAMENTE AFETADAS (ZTA) EM CHAPAS DE AÇO-

CARBONO ASTM A36, SOLDADAS COM CORRENTE CONTÍNUA E COM CORRENTE PULSADA. 

5 
OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE SOLDAGEM, DOS COMPONENTES DE UMA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA, A PARTIR DA 

SUBSTITUIÇÃO DO GÁS DE SOLDAGEM. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UA Union and Assembly - Quarta-feira-feira 

SESSÃO 6 - Horário 14:00 - 15:40 
Sala 313 - Outros 

Horário Apresentação 

14:00 

 

15:40 

1 
AVALIAÇÃO DAS OPORTUNIDADES DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGA PARA ADEQUAÇÃO DE NOVA OPERAÇÃO NA 

APLICAÇÃO DE UM SELADOR BLACKOUT UTILIZANDO MODAPTS 

2 EFEITO DO ÂNGULO DA TOCHA NA PENETRAÇÃO DO CORDÃO COM TRANSFERÊNCIA METÁLICA POR SPRAY 

3 
PARAMETERS SURVEY OF BUTTERING WELDING DEPOSITED BY GMAW PROCESS WITH HIGUCHI AND HIGUCHI 

MODIFIED METHODS 

4 ANÁLISE TÉRMICA DO PROCESSO DE SOLDAGEM EM UM EIXO RECUPERADO 

5 
MONITORAMENTO DE DESVIO DE TRAJETÓRIA PARA SOLDAGEM EM CHANFROS V A PARTIR DO PERFIL TÉRMICO 

EM CHAPAS DE ALUMÍNIO 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UA Union and Assembly - Quinta-feira-feira 

SESSÃO 8 - Horário 14:00 - 15:40 
Sala 310 - Outros 

Horário Apresentação 

08:20 

 
10:00 

1 EFEITO DA TEMPERATURA DO GÁS DE PROTEÇÃO NAS CARACTERÍSTICAS DO ARCO DE SOLDAGEM GTAW 

2 
ESTUDO DA INFLUÊNCIA DO PRÉ-AQUECIMENTO E RESFRIAMENTO LENTO NA SOLDAGEM DE FERROS FUNDIDOS 

CINZENTOS USANDO O PROCESSO DE ELETRODO REVESTIDO 

3 ROBOTIC MANIPULATOR REMANUFACTURED GIFTED SYSTEM FOR WELDING APPLICATION 

4 CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL DE JUNTAS SOLDADAS DE AÇO INOXIDÁVEL SUBMETIDAS A CORROSÃO 

5 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO MECÂNICO DE JUNTAS SOLDADAS DO AÇO ASTM 743 CA6NM 

   

U
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APLICAÇÃO DA IMPRESSÃO 3D DE BAIXO CUSTO NA FABRICAÇÃO DE PEÇAS COM CONEXÕES SNAP-FIT 
Questões relativas à montagem são fundamentais para a concepção e o desenvolvimento de novos produtos, durante o processo de projeto.  Os princípios do DFMA 

(Design for Manufacturing and Assembly) destacam a ideia do “uso mínimo de fixadores separados”, e neste cenário, a aplicação de conectores snap-fit tem se 

mostrado uma alternativa interessante para cumprir tal requisito e otimizar o projeto. A crescente evolução e popularização dos processos de Manufatura Aditiva (MA) 
potencializam o desenvolvimento de peças funcionais e a produção de protótipos para encaixe e montagem. Na literatura são encontrados estudos que exploram esta 

aplicação somada à fabricação e à análise de snap-fits, mas envolvendo uso de equipamentos e tecnologias MA de alto custo ou a moldagem por injeção. Este artigo 

busca, portanto, realizar um estudo exploratório de aplicação da impressão 3D por extrusão e de baixo custo na fabricação de um gabinete para placas eletrônicas, cujas 
partes são unidas por snap-fits. Duas concepções foram projetadas e fabricadas em Poli (Ácido Lático) (PLA), sendo a principal diferença entre elas o uso de menores 

ou maiores folgas entre os elementos de encaixe, com o objetivo de verificar as limitações do processo e da máquina. As peças foram analisadas através da aquisição de 

imagens macro, avaliação dimensional e escaneamento 3D. Os resultados indicaram que a tecnologia é favorável à aplicação proposta, porém foram identificados 
problemas quanto a tolerâncias dimensionais, falhas de deposição, e fraca adesão entre camadas, que devem ser mais bem explorados em estudos futuros. 

Leonardo Santan - leonardosantana29@gmail.com;  Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto; Jorge Lino Alves, Aurélio da Costa Sabino Netto 

_________________________________________________________________________________________ 
 

POSICIONAMENTO DE UM COMPONENTE PARA FABRICAÇÃO POR FDM BASEADO EM OTIMIZAÇÃO 

A manufatura aditiva do tipo Modelagem por Fusão e Deposição (Fused Deposition Modeling – FDM) é o processo mais difundido na produção de peças em 
impressoras 3D, não só na confecção de protótipos, mas em fabricação direta de produtos. A deposição direcional das camadas de impressão acarreta forte anisotropia e 

isso impõe limites de resistência do corpo manufaturado, de modo que o posicionamento otimizado da peça no volume de fabricação é fundamental para o bom 

desempenho do produto impresso. O presente trabalho objetiva definir a melhor posição de fabricação, em relação às camadas de deposição por FDM, para um produto 
sujeito à forças atrativas em diferentes direções não todas coplanares. O problema físico foi descrito matematicamente, baseado na direção de deposição e direções dos 

esforços a serem suportados pela peça, e foi aplicada uma técnica de otimização multivariável, não linear com restrições. Na otimização, o plano representativo da 

direção mais adequada da camada de impressão foi encontrado através da minimização dos ângulos entre as camadas de fabricação e direções dos esforços de tração. 
Essa minimização está sujeita aos requisitos de projeto e do processo de fabricação. Os valores ótimos desse problema foram encontrados através da Programação 

Quadrática Sequencial (Sequential Quadratic Programming - SQP). Tal abordagem garantiu que nenhuma das hastes da peça, submetidas a esforços de tração, tenha 

angulação maior que 31° em relação ao plano de impressão, assegurando adequada resistência mecânica para o produto. Esses resultados demonstram ainda, a 
produtiva aplicabilidade de uma técnica de otimização para resolução de problemas referentes à manufatura aditiva tipo FDM. 

João Lovo -  joao.lovo@gmail.com;  Universidade de São Paulo;   Maíra Martins da Silva, Marcos Paulo Gonçalves Pedroso, Carlos Fortulan 

_________________________________________________________________________________________ 
 

CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA E MICROESTRUTURAL DA LIGA CO-28CR-6MO OBTIDA POR SINTERIZAÇÃO DIRETA DE METAIS A LASE 

As técnicas de manufatura aditiva chamam atenção pela grande versatilidade e facilidade de produção de componentes complexos. Dentre elas, a técnica de 
sinterização direta de metais a laser (DMLS – Direct Metal Laser Sintering) vem sendo bastante utilizada na área médica, principalmente na produção de implantes, 

que, a partir de exames de imagem médicas por tomografia computadorizada ou ressonância magnética, podem ser personalizados para cada caso. Os implantes de 
quadril e de joelho são bastante comuns e exigem materiais bastantes resistentes devido ao grande esforço mecânico a que estas articulações são submetidas. A liga 

Co28Cr6Mo (F75), por apresentar alta resistência ao desgaste, além de biocompatibilidade, vem sendo utilizada como o material de escolha para estes implantes. Este 

trabalho propõe realizar uma caracterização mecânica e microestrutural da liga Co28Cr6Mo obtida pela técnica DMLS. Os resultados encontrados são de grande 
importância para a validação desta técnica na produção de implantes ortopédicos e nos ajudam a entender melhor as características de peças metálicas produzidas por 

esta técnica. 

Luiz Henrique Martinez Antunes -  lhmantunes@gmail.com; Universidade Estadual de Campinas; Maria Larosa, André Jardini, Cecilia Zavaglia 
_________________________________________________________________________________________ 

 

STUDY ON DENSIFICATION OF IRON-TIN GRADED MATERIAL OBTAINED BY SELECTIVE LASER MELTING 
The manufacturing of functionally graded materials (FGM) is based on structural or compositional variation through the part. A possible technology to obtain such 

materials is selective laser melting (SLM), an additive manufacturing (AM) technique that offers flexibility in multiple processing parameters while processing 

different materials at once. One of the fields of interest includes materials with different tribological and mechanical properties. In this study, cube specimens were 
manufactured with varied composition and process parameters, aiming to obtain maximum consolidation in each composition of a sequential gradient between pure 

iron up to iron with 25% of tin. Pure iron powder, iron powder with 12, 5% of tin and iron powder with 25% of tin were used to obtain specimens. The energy density 

was varied within the composition by changing the scan spacing, laser power and scanning speed parameters. Following this methodology, it was possible to conclude 
that a higher energy application produce warpage, and a lower energy level results in very porous or even non-densified specimens. Energy densities between 26J/mm3 

and 198J/mm3could produce solid parts that were submitted to density analysis. The results were analyzed using scanning electron microscopy (SEM) and response 

surface methodology (RSM), showing the variation of density in function of the process parameters applied and the increase of density with the increase of tin added to 
the alloy. 

Cleiton André Comelli - cleiton.comelli@gmail.com; Universidade Federal de Santa Catarina; Carlos Ahrens, Luiza Bertoldo Benedetti 

_________________________________________________________________________________________ 
 

STUDY ON SELECTIVE LASER MELTING OF COPPER 

Selective laser melting (SLM) is one of the most popular additive manufacturing (AM) technologies for the manufacture of metal parts from a CAD representation. 
One investigation of interest in this field is the fabrication of copper components. In this study cube specimens were manufactured with varied parameters, in terms of 

layer thickness, scanning speed and remelting. The investigation aimed to obtain the highest consolidation for copper, a difficult material to process due to its high 

thermal conductivity and lower laser absorption coefficient. The best parameters of processing were obtained by using an energy application between approximately 50 
and 300 J/mm3. The results showed that a higher energy application produced warpage, and a lower application of energy resulted in non-densified specimens. The 

specimens were characterized by evaluating their hardness and microstructure. The results were analyzed under ANOVA method, which showed a weak correlation 

between consolidation and hardness, while the analysis of the microstructure supported the low mechanical properties obtained with the samples if compared to solid 
pure copper. 

Luiza Bertoldo Benedetti - luizabenedetti@gmail.com; Universidade Federal de Santa Catarina ; Cleiton André Comelli, Carlos Ahrens 

_________________________________________________________________________________________ 
 

 

COMPARATIVO ENTRE OS DIFERENTES MÉTODOS DE MANUFATURA ADITIVA E AS MELHORIAS NO DESENVOLVIMENTO DE NOVOS 
PRODUTOS 

Atualmente um dos maiores desafios das empresas é entregar o seu produto de maneira rápida e satisfatória ao seu cliente. Quando este produto se trata de algo já 

desenvolvido e com um sistema de produção definido, este desafio acaba sendo facilitado, já que existem fábricas produzindo de forma contínua determinados 
produtos. Frente à constante exigência dos mercados consumidores, para que seus produtos possuam características particulares e que atendam a requisitos específicos, 

tornam-se mais evidentes os desafios diante dos sistemas de produção convencionais. Por conta disso a manufatura aditiva é cotada como uma tecnologia que pretende 

contribuir com essas especificações. Uma de suas principais vantagens é exatamente essa flexibilidade de fabricação direta, à partir de um modelo 3D desenvolvido em 
um software CAD, sem qualquer restrição de ferramental ou dependência de outro processo. Como se trata de uma tecnologia relativamente nova, o potencial a ser 
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explorado nos pr ximos anos ainda   enorme e sua abrang ncia quanto  s tecnologias utilizadas e suas aplica  es resulta em diversos desafios técnicos e financeiros 

para cada setor do mercado. Este trabalho tem por objetivo estabelecer um comparativo entre as diferentes técnicas de manufatura aditiva atuais, baseando-se em suas 
vantagens e desvantagens para as diversas áreas na indústria. É importante entendermos também quais tipos de indústrias são beneficiadas com essa tecnologia, assim 

como a praticidade da utilização das técnicas da manufatura aditiva no desenvolvimento de produtos e suas novas possibilidades de mercado. Pode-se se dizer que é 

previsível que a manufatura aditiva irá prosperar no desenvolvimento de peças com geometrias complexas, visto seu rápido crescimento na aplicação da prototipagem 
3D, sendo importante uma análise mais profunda sobre o grau de investimento e aplicações no novo como conhecer as vantagens de cada técnica assim como seu 

impacto no produto. 

Diego Vinicius Betim - betimdiego@gmail.com;       UNIMEP - Universidade Metodista de Piracicaba; Rodrigo Ferro 
_________________________________________________________________________________________ 

 

INFLUÊNCIA DA DENSIDADE DE ENERGIA SOBRE AS PROPRIEDADES MECÂNICAS DE PEÇAS FABRICADAS EM DIFERENTES PA12 POR 
SINTERIZAÇÃO SELETIVA A LASER 

A sinterização seletiva a laser (SLS) é considerada uma das mais versáteis tecnologias de manufatura aditiva devido a sua habilidade para processar muitos tipos de 

materiais. Entre os materiais poliméricos a Poliamida 12 é amais utilizada. Resultados de pesquisas publicadas na literatura especializada evidenciam que as 
propriedades finais das peças obtidas por esta técnica dependem de uma composição de variáveis (parâmetros), ajustadas no equipamento, que influenciam o processo 

de sinterização. Igualmente, as características geométricas e propriedades da PA12 empregada também são apontadas como condições capazes de influenciar na 

dinâmica de sinterização. Contudo, o conhecimento até aqui obtido a respeito do processo de fabricação com este material baseia-se fundamentalmente em estudos 
realizados com matérias-primas desenvolvidas especificamente para uso em um dado equipamento comercial. Com a recente expiração dos prazos de proteção de 

patentes deste tipo de tecnologia, novos fabricantes de equipamentos e de PA12 para SLS têm surgido no mercado, abrindo oportunidade de novas pesquisas e 

aprimoramento da tecnologia. Este trabalho investigou a influência da densidade de energia, para diferentes potências aplicadas por um laser de CO2 e diferentes 
velocidades de varredura, na qualidade (propriedades mecânicas e microestrutura) de corpos de prova fabricados em um equipamento SLS nacional. Foram 

empregadasPA12 de três diferentes fornecedores. Os resultados foram avaliados em termos de: módulo de elasticidade, tensão máxima, deformação total, densidade 

aparente e microestrutura. Os resultados mostraram que se mantendo constante a densidade de energia aplicada, aumentando-se simultaneamente os valores de 
velocidade de varredura e de potência do laser, as propriedades mecânicas apresentaram diferenças em relação à mudança nos valores de módulo de elasticidade, na 

tensão máxima, na deformação e na densidade aparente. A diferença morfológica das PA12 escolhidas se mostrou como o fator mais influente para as propriedades 

mecânicas neste estudo. 
Murilo Fendrich - muriloaf@gmail.com;  Universidade Federal de Santa Catarina;  CarlosAhrens. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

INVESTIGATION OF MECHANICAL, MICROSTRUCTURAL AND THERMAL BEHAVIOR OF COCRMO ALLOY MANUFACTURED BY SELECTIVE 

LASER MELTING AND CASTING TECHNIQUES 
A route of increasing development in additive manufacturing (3D printing) process using metal alloys is the selective laser melting (SLM). 3D building components is 

possible by laser power that completely melts the metal powder particles.  SLM was applied in a biomaterial of CoCrMo alloy, to study the mechanical properties and 

microstructural characterization in comparison of the conventional technique – lost wax casting. The gas atomized powder was investigated by their physical (as 
apparent density, bulk density and flow rate) and chemical properties (X-ray fluorescence and LECO). Standard samples evaluated the mechanical properties as yield 

strength, elongation, elastic modulus, transverse rupture strength and the Vickers hardness. Microstructural characterization was performed using optical microscope 

(OM) and scanning electron microscope (SEM-EDS). Thermal analysis of CoCrMo alloy were investigated using thermomechanical analysis (TMA) and differential 
scanning calorimetry (DSC) techniques. The results of mechanical properties showed higher values in the SLM specimens compared with the obtained in the cast 

specimens. The micrographs revealed a typical morphology of consolidation process, characterized by selected layer used in the SLM technique and the dendrites arms 

in the casting technique. The thermal results confirm the phase‟s transitions of CoCrMo alloy. 
Marcello Mergulhão  - marcellovertamatti@usp.br; Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. 

_________________________________________________________________________________________ 

 
DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE MONITORAMENTO DA MANUFATURA POR IMPRESSÃO 3D UTILIZANDO VISÃO DE MÁQUINA 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar o desenvolvimento de um sistema de monitoramento para utilização em impressoras 3D. O sistema proposto visa a 

detecção de dois modos de falha verificados durante a impressão com a tecnologia de extrusão de material, que podem resultar em peças defeituosas e gerar desperdício 
de tempo e material. O primeiro modo de falha é o descolamento de peças da mesa de impressão, que ocorre com peças que possuem uma geometria desfavorável para 

a fixação. O segundo modo de falha é a falta de deposição de material, que acontece quando o filamento polimérico não é extrudado durante a impressão, fazendo com 

que a máquina continue se movendo sem formar a peça. Para a detecção dos modos de falha durante o processo, aplicou-se um sistema de visão de máquina, através do 
uso de um programa desenvolvido em um módulo do ambiente de programação LabVIEW, o Vision Builder, com câmera, fixação e iluminação apropriadas, para 

monitorar a impressão das peças. O desenvolvimento do sistema de monitoramento se deu por um processo iterativo de criação e testes, que foram realizados durante a 

impressão de peças de dimensões e cores variadas, até que uma solução simples e funcional fosse obtida. O resultado é um sistema de monitoramento que se utiliza de 
visão de máquina e tem capacidade de detectar automaticamente o descolamento de peças e a falta de deposição de material, com potencial para ser incorporado em 

algumas tecnologias de impressão 3D 

Rodrigo Reis - reis__rodrigo@hotmail.com ; Universidade Tecnológica Federal do Paraná;  Walter Luís Mikos, José Foggiatto 
_________________________________________________________________________________________ 

 

ANÁLISE DE UM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ METÁLICO APLICÁVEL PARA OS PROCESSOS DE SLS/SLM 
Manufatura Aditiva (AM) designa a técnica de fabricação da peça de camadas sucessivas, por exemplo, os processos de sinterização/fusão seletiva a laser (SLS/SLM), 

que constrói peças através da sinterização, ou fusão, da matéria-prima fornecida ao local de trabalho em forma de pó. Este processo permite a construção de peças com 

geometrias extremamente complexas, que não pode ser produzida por processos de fabricações tradicionais. Nesta pesquisa, um sistema de deposição de pó metálico, à 
ser aplicado em processos de SLS/SLM foi construído e analisado para buscar uma deposição uniforme e constante ao longo das etapas do processo. Com este 

desenvolvimento podemos estudar as formas de aplicação do pó metálico e verificar os processos preparativos necessários na fase anterior à aplicação da energia 

proveniente do sistema laser. Para desenvolvimento do protótipo utilizou-se as fases de Projeto Informacional e Conceitual do método PRODIP, para determinar a 
melhor solução do projeto. Para validar as soluções obtidas, o protótipo foi modelado e construído em: Parte mecânica, Parte eletroeletrônica, Software e Interface de 

controle. As análises e ensaios realizados no sistema buscam uma melhoria no processo e uma redução na variabilidade na deposição do material em pó. Os resultados 

obtidos nos ensaios mostram que o Software é capaz de obter as leituras dos transdutores e é capaz de implementar as funções para a parte mecânica, por meio da 
eletroeletrônica e da interface de controle. Para validar o sistema, imagens obtidas dos ensaios de distribuição de material foram processadas no software Matlab e 

mostram que as camadas depositadas possuem características uniformes e satisfatórias para processos posteriores de sinterização ou de fusão. 

Milton Pereira - eng.milton@gmail.com;    Universidade Federal de Santa Catarina;      Wei Lin, Walter Lindolfo Weingaertner 
 

_________________________________________________________________________________________ 

 
MÉTODOS DE CÁLCULO DE TRAJETÓRIA DE PREENCHIMENTO ZIG-ZAG PARA MANUFATURA ADITIVA 

A manufatura aditiva é um processo no qual um objeto é fabricado com base em um modelo CAD, através da adição sucessiva de camadas de material. O planejamento 

do processo é a etapa anterior da fabricação, na qual o modelo CAD é processado e convertido em informações que serão utilizadas pela máquina de produção. Nesta 
fase a peça é fatiada em camadas, e para cada camada é identificada a área que deve ser preenchida com material. A escolha da estratégia de preenchimento utilizada é 

de fundamental importância para a manufatura aditiva, pois confere diferentes propriedades mecânicas ao objeto, além de impactar no tempo de fabricação da peça. 
Este trabalho apresenta uma revisão de uma das principais estratégias de preenchimento utilizada na tecnologia de extrusão de material (tipo Modelagem por Fusão e 
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Deposição - FDM), que é a estratégia ziguezague (raster), e tem por objetivo identificar os diferentes métodos computacionais utilizados para o cálculo deste 

preenchimento. A metodologia utilizada foi a revisão de bibliografia e identificação do estado da arte no cálculo dos pontos de preenchimento. Por fim, o estudo 
destaca os principais desafios e complexidades desta estratégia de preenchimento. 

Ricardo Faust - ricardocfaust@gmail.com;       Universidade Tecnológica Federal do Paraná;        Neri Volpato, Rodrigo Minetto 

_________________________________________________________________________________________ 
 

AVALIAÇÃO DO POLI (FLUORETO DE VINILIDENO) (PVDF) PARA FABRICAÇÃO POR SINTERIZAÇÃO SELETIVA A LASER 

Um dos processos de manufatura aditiva, baseado na fusão em leito de pó, mais empregados para materiais poliméricos é a sinterização seletiva a laser (SLS). Embora 
diversas pesquisas apontem a poliamida 12 (PA12) como sendo um dos materiais poliméricos mais utilizados no processo de SLS, cresce o interesse por pesquisas que 

busquem avaliar novos materiais. Entre os diversos novos materiais de interesse destaca-se o poli (fluoreto de vinilideno) (PVDF), por se tratar de um material com 

propriedades piezoeléctricas, característica importante em diversas aplicações de peças de engenharia. Este trabalho procurou investigar a influência dos parâmetros de 
processamento (potência do laser, velocidade de varredura e espaçamento entre linhas) na qualidade de amostras fabricadas em um equipamento SLS desenvolvido em 

laboratório. O pó de PVDF foi obtido por um processo de moagem criogênica, com auxílio de nitrogênio líquido. O trabalho é embasado em duas etapas, a primeira 

etapa foi a caraterização do pó e a segunda a caracterização das amostras obtidas por SLS. As propriedades microestruturas das amostras obtidas foram avaliadas, 
correlacionando-as com as propriedades extrínsecas (morfologia e tamanho de partícula) e intrínsecas (térmicas) utilizando ensaios de Calorimetria Diferencial de 

Varredura (DSC) e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). Os resultados evidenciaram a potencialidade de utilizar o PVDF como material polimérico no 

processo SLS. 
Joffre Brito -  jbritog@ups.edu.e; Universidade Federal de Santa Catarina;  Carlos Ahrens, Guilherme Barra, Claudia Merlini 
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OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE MANUFATURA ADITIVA POR EXTRUSÃO DE MATERIAL: REVISÃO SOBRE OS PRINCIPAIS PARÂMETROS DE 

PROCESSO, LINHAS DE PESQUISA ATUAIS E OPORTUNIDADES FUTURAS 

O processo de manufatura aditiva baseada em extrusão de material  é um dos mais populares atualmente, sendo usado para muitas aplicações. Um dos processos mais 
conhecidos de extrusão de material é Fused Deposition Modeling (FDM), que foi introduzido comercialmente no início da década de 1990 pela empresa Stratasys Inc., 

USA. A qualidade de peças construídas pelas tecnologias de extrusão de material depende do ajuste adequado de diferentes parâmetros que são as variáveis de 

processo, tornando-se importante identificar quais parâmetros afetam significativamente o resultado final do processo. Nos últimos anos muitos trabalhos foram 
desenvolvidos através de diferentes técnicas e conceitos visando melhorar as propriedades mecânicas, qualidade e tempo de construção das peças. Este artigo objetiva 

identificar os principais parâmetros de processo que vêm sendo otimizados atualmente para o processo de extrusão de material, fornecendo um panorama geral sobre 
este tema e identificando oportunidades futuras de pesquisa na área. 

Tiago Weller - weller@utfpr.edu.br; Universidade Tecnológica Federal do Paraná;      Daniel Rodrigues Weller, Neri Volpato, Luiz Carlos Rodrigues 

_________________________________________________________________________________________ 
 

MODELAGEM DE ÓRTESES PARA FABRICAÇÃO POR MANUFATURA ADITIVA 

As órteses são produtos assistivos externos ao corpo utilizados para melhorar características estruturais e funcionais de extensões corporais que tenham alguma 
deficiência. A manufatura aditiva é um processo de fabricação que pode agilizar muito o desenvolvimento de produtos de Tecnologia Assistiva. Este trabalho propõe 

um procedimento de fabricação de órteses customizadas por meio da modelagem em ambiente CAD-3D e da manufatura aditiva. Para a aquisição das anatomias 

estudadas utilizaram-se moldes de atadura gessada que, posteriormente, foram digitalizados com tecnologia de escaneamento 3D a laser. Para a modelagem das órteses 
utilizou-se um programa CAD-3D e baseou-se na conformação de geometrias primitivas utilizando a malha digitalizada como referência. Os resultados mostraram que 

a metodologia adotada é bastante adequada e o tempo de modelagem depende da habilidade do usuário no programa. A sistematização das etapas envolvidas no 

desenvolvimento das órteses permitiu diminuir o tempo para a sua produção. O procedimento adotado mostrou que é possível desenvolver e fabricar, por manufatura 
aditiva de baixo custo, uma órtese customizada em até vinte horas, considerando somente o tempo envolvido em cada etapa de trabalho. 

Rodrigo Pulido Arce  - rodrigoparce@gmail.com; Universidade Tecnológica Federal do Paraná;         José Foggiatto 

_________________________________________________________________________________________ 
 

ENFOQUE SOBRE O DESENVOLVIMENTO DE UM ROBÔ COM ARQUITETURA PARALELA 5R PARA MANUFATURA ADITIVA 

Recentemente, máquinas com arquiteturas baseadas em robôs de cinemática paralela vêm sendo amplamente utilizadas em aplicações relacionadas com processos de 
manufatura aditiva, pelo fato que possuem vantagens como a precisão, baixa inercia, velocidade e aceleração que os tornam atrativos para este tipo de aplicações. Neste 

contexto, o presente trabalho descreve o desenvolvimento de um robô com arquitetura paralela 5R para aplicações de Manufatura Aditiva. O projeto é abordado sob 

uma metodologia organizada para o desenvolvimento de produto através de três fases principais: Na primeira fase, de desenvolvimento conceitual, são levantadas as 
necessidades do cliente usando o m todo “Quality Function Deployment” para transformar ditas necessidades em um set de especificações metas do produto. Na 

segunda fase, projetos no nível de sistema são definidos os princípios de solução para atingir as especificações meta e as melhores alternativas são selecionadas para 

definir a arquitetura global do sistema. Por último na fase de projeto detalhado, é apresentada a máquina construída com base nos critérios de solução definidos nas 
duas primeiras fases. Nesta fase também é apresentada uma análise cinemática do mecanismo 5R com intuito de instanciar as equações matemáticas que permitirão o 

posicionamento do efetuador final em um determinado ponto dentro do espaço de trabalho. O resultado deste trabalho é uma máquina baseada em um robô paralelo 

com capacidade para fabricar peças protótipo ou funcionais utilizando a tecnologia de Modelagem por Deposição Fundida (FDM). Além disso, a plataforma 
desenvolvida pretende-se utilizar em atividades de treinamento e aperfeiçoamento acadêmico na área de robótica. 

Eliseo de Jesús Cortés Torres - elicortorres@gmail.com; Universidade do Estado de Santa Catarina; Efrain Rodriguez, Cristhian Ivan Riano Jaimes, Renan Bonnard, 

Cesar Augusto Peña Cortés 
_________________________________________________________________________________________ 

 

 
A REVIEW ON THE FUNCTIONAL FEATURES OF PARTS PRODUCED BY ADDITIVE MANUFACTURE IN COMPARISON WITH OTHER 

CONVENTIONAL PROCESSES 

Additive Manufacture – AM – is presenting an increasing growth in the last decades regarding the production of mechanical parts, due to its outstanding characteristics 
in relation to conventional processes. Indeed, AM is able to produce parts with unique geometries at once, which could otherwise require a lot of different operations or 

processes. This work aims to describe the AM variations in the mechanical parts production and their main functional features, like mechanical resistance and 

dimensional tolerances, when compared to currently known processes, in order to investigate their potential and competitiveness on replacing the former usual 
processes. Some constraints in AM technology are also raised, showing its limitation and impracticability in some applications. 

Eduardo Umaras - eduardo.umaras@usp.br; Escola Politécnica da Universidade de São Paulo; Marcos de Sales Guerra Tsuzuki 

_________________________________________________________________________________________ 
 

INFLUENCE OF LASER SINTERING PARAMETERS ON THE FABRICATION OF SCAFFOLDS FOR TISSUE ENGINEERING 

Tissue engineering seeks to repair tissue and organs by the implantation of scaffolds, which are three-dimensional structures that provide support for adherence and 
cellular development. This field is widely investigated due to high demand for organs and tissues transplants. Currently, fabrication of scaffolds with appropriate 

macro- and microstructures is a technological and engineering challenge, as conventional scaffolds fabrication processes have limitations in producing it with 

controlled pore size and defined architecture. Laser sintering is a potential alternative for the production of highly porous scaffolds with complex geometries and 
interconnected pores. This study investigated the influence of the main laser sintering parameters of biocompatible polymeric material poly (vinyl alcohol) (PVA) in 

scaffolds properties, through microstructural characterization and measurement of porosity. Laser power, scan lines spacing, layer thickness, part bed temperature and 
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laser scan count was varied. Results showed that the variation of the laser sintering parameters influences the amount of energy supplied to the samples and, therefore, 

has great influence on the final quality of scaffolds microstructure and porosity. Higher energy levels provided better necking formation of the PVA particles 
José Monteiro da Gama Tetraneto - jose.tetraneto@gmail.com;   Pontifícia Universidade Católica do Paraná;        Camila Higa, Fred Lacerda Amorim 

_________________________________________________________________________________________ 

 
LASER REMELTING AS MEAN TO REDUCE CLAD MISORIETATED VOLUME DEPOSITED THROUGHT LASER CLADDING WHEN APPLIED TO 

SINGLE CRISTALINE TURBINE BLADES 

The work presented had as objective the simplification of the already hard-to-achieve repair of single crystalline (SX) turbine blades, a process that could significantly 
reduce the costs of modern aviation. The deposition of SX clads by the laser cladding process has shown promising results on this ambit and here is seen as a tool to be 

improved. It was assumed, that remelting could be used to extend SX-height during re-solidification of each cladded track‟s misoriented volume, and thus laser 

remelting of such clad tracks is this work‟s focus. All tests were performed with CMSX-4, a SX Ni-based superalloy. After remelting tests a chosen re-molten clad 
track was used to form higher single crystalline depositions, reaching considerable SX volumes. Tests were executed in the crystalline orientations (010)/[100] or 

(010)/[001]; which are equivalent to orientation commonly found during a turbine repair process. Laser remelting was proven an efficient option when aiming SX 

increase of repair clads. 
Adriano de Souza Pinto Pereira  - adriano.pereira@grad.ufsc.br ; Universidade Federal de Santa Catarina ; Walter Lindolfo Weingaertner, Milton Pereira 
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PROCESSAMENTO ON-THE-FLY DE MATERIAIS POR LASER 

O processamento de materiais com laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) depende não somente de caraterísticas ópticas, mas também dos 

dispositivos que propiciam a sua entrega. A movimentação relativa entre o feixe laser e o ponto de processamento pode contar com diferentes dispositivos para ser 
executada. Os eixos lineares translativos permitem a movimentação e orientação do feixe, contudo, podem apresentar velocidade e exatidão que limitam a 

potencialidade do laser. Nos cabeçotes galvanométricos a movimentação dos espelhos permite o direcionamento em velocidades elevadas, mas devido às características 

inerentes o alcance do feixe sobre um plano não ultrapassa geralmente algumas centenas de milímetros. No entanto, estes dois dispositivos de entrega de laser podem 
ser combinados para usufruir de vantagens particulares como a movimentação em altas velocidades (propiciadas pelo cabeçote galvanométrico) estendida a uma grande 

área de alcance (definida pelos eixos lineares). Este artigo apresenta as características encontradas em sistemas com movimentação síncrona entre cabeçote 

galvanométrico e eixos lineares, também chamados de sistemas on-the-fly, aplicados no processamento de materiais com laser. Na movimentação do tipo on-the-fly 
ocorre a movimentação simultânea dos dispositivos e não somente deslocamentos discretos. São abordados aspectos como a velocidade, exatidão e limitações. As 

estratégias de utilização de cabeçotes galvanométricos e características do feixe laser como potência, densidade de energia e morfologia também são citadas. Incluem-
se ainda as exigências necessárias para garantir o funcionamento de sistemas on-the-fly com laser de emissão contínua e pulsada. Conclui-se que a movimentação 

combinada de cabeçote galvanométrico e eixos lineares maximiza e expande a utilização de laser no processamento de materiais, no entanto, apresenta forte 

dependência da integração entre os componentes utilizados para um resultado de excelência. 
Claudio Abilio da Silveira -  claudio_ards@hotmail.com; Universidade Federal de Santa Catarina;  Milton Pereira, Walter Lindolfo Weingaertner 
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ANÁLISE TÉRMICA DE INSERTOS POLIMÉRICOS EM MOLDES HÍBRIDOS ATRAVÉS DA INSTRUMENTAÇÃO E SIMULAÇÃO 

O menor tempo e em alguns casos menor custo de fabricação vem motivando o uso de ferramentais rápidos obtidos com materiais alternativos (resinas poliméricas) 

para manufatura de alguns componentes do molde de injeção. Porém, este tipo de tecnologia encontra barreiras nas propriedades térmicas destes materiais, que 
dificultam a troca de calor do componente injetado com o ambiente. Desta maneira, o objetivo deste trabalho consiste em analisar como as diferentes propriedades 

térmicas do inserto polimérico obtido pelo processo FDM (Fusion and Deposition Modeling) de manufatura aditiva, podem interferir no desempenho do processo 

durante os ciclos de injeção. Para isto, um molde de injeção foi instrumentado objetivando o monitoramento da temperatura durante o ciclo de fabricação. Os dados do 
processo foram comparados com os resultados obtidos na simulação computacional. Os resultados obtidos da simulação foram bem semelhantes aos encontrados no 

processo. Como conclusão, tem-se que devido à baixa difusividade térmica do inserto, componentes injetados de grande espessura devem ser evitados e que para esse 

tipo de molde é provável a ocorrência de uma região de acúmulo de calor, necessitando prever sistemas de refrigeração. 
Carlos Sacchelli - carlos.sacchelli@ufsc.br ; Universidade Federal de Santa Catarina ; Maikol Drechsler 
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DESENVOLVIMENTO DE MOLDE PARA RECONSTRUÇÃO DE PRÓTESE CRANIANA EM CRANIOPLASTIA PELO PROCESSO DE MANUFATURA 

ADITIVA 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar as etapas de desenvolvimento de um molde fabricado pelo processo de manufatura aditiva, para ser empregado na 
fabricação de uma prótese craniana mediante a conformação por prensagem de cimento ortopédico (PMMA - Polimetilmetacrilato) em procedimentos cirúrgicos de 

cranioplastia. O molde é personalizado e deve permitir a conformação da prótese anatomicamente compatível com as necessidades de reconstrução identificadas e 

planejadas a partir de imagens de exames tomográficos do paciente. As etapas para o desenvolvimento do trabalho foram: reconstrução 3D a partir das imagens 
tomográficas, modelagem 3D da prótese e do molde e a sua fabricação por manufatura aditiva. O molde foi utilizado numa situação real durante uma cirurgia e o 

resultado foi considerado ótimo pela equipe médica. Portanto, o processo de fabricação adotado é promissor e é uma alternativa de baixo custo que permitirá que mais 

pacientes tenham acesso a esse procedimento cirúrgico. 

Elizeu Greber Filho -  elizeuegf@gmail.com; Universidade Tecnológica Federal do Paraná;      Walter Luís Mikos, José Foggiatto 

 
DESENVOLVIMENTO DE DISPOSITIVO ELETROMECÂNICO PARA IMPRESSÃO 3D PARA APLICAÇÕES EM ATIVIDADES DE APRENDIZAGEM 

BASEADA EM PROJETOS – PBL 

Atualmente, a aprendizagem baseada em projetos ou PBL (Project-Based Learning) é uma moderna perspectiva de ensino que busca, em essência, o engajamento dos 

estudantes na pesquisa e experimentação. Embora, considerada válida e importante do ponto de vista metodológico sua aplicação voltada ao ensino de engenharia de 

fabricação encontra diversas barreiras, notadamente, na etapa de desenvolvimento de protótipos. Pois, em geral, a construção desses protótipos compromete um tempo 

significativo da disciplina devido á natureza, complexidade e habilidades envolvidas na produção dos componentes necessários. Dentro desta perspectiva, o presente 
trabalho apresenta o desenvolvimento de um dispositivo eletromecânico de baixo custo e de código aberto para impressão 3D, a partir do método de Modelagem por 

Fusão e Deposição (FDM), que pode atender as necessidades dos estudantes dessas disciplinas. Neste sentido, o trabalho apresenta a concepção do dispositivo, as 

descrições das soluções adotadas para as partes mecânica e eletrônica e o desenvolvimento da integração e programação, bem com as técnicas de impressão adotadas, 
os procedimentos de calibração, a análise das peças fabricadas, além das sugestões para trabalhos futuros. É importante destacar que o próprio dispositivo foi 

desenvolvido por estudantes em um projeto de conclusão de curso da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 

Elizeu Greber Filho - elizeuegf@gmail.com ; Universidade Tecnológica Federal do Paraná; Thomas Westphal, Walter Luís Mikos 
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USINABILIDADE DA LIGA TI6AL4V FABRICADA POR FUSÃO SELETIVA A LASER 
Este trabalho apresenta o estudo da usinabilidade no processo de fresamento da liga Ti6Al4V produzida por fusão seletiva a laser (FSL) e aborda alguns aspectos 

relevantes para a integração entre plataformas de manufatura aditiva e subtrativa, combinação atualmente chamada de manufatura híbrida. A influência da forma de 

processamento do material na usinagem foi avaliada em termos do desgaste de ferramenta, forças de corte, forma dos cavacos e rugosidade superficial. Dados 
comparativos de usinabilidade para o Ti6Al4V processado de maneira convencional (conformado mecanicamente) e por FSL (tratado e não tratado termicamente para 

alívio de tensões) foram gerados e correlacionados com as características microestruturais do material nas três condições. Como resultado, foi identificado que as 
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alterações microestruturais, o aumento da dureza e as tensões residuais oriundas do processamento por FSL ocasionaram poucas diferenças no comportamento de 

usinagem. Assim não se fez necessária a otimização de parâmetros de corte para o fresamento da nova condição da liga no intervalo de parâmetros de corte utilizados. 
Saulo  Melotti  - saulo.melotti@yahoo.com.br;   SENAI;   Gustavo Reis de Ascenção, Alexsandro Rabelo, Kassim S. Al-Rubaie, André Zanatta, Edson Costa Santos, 

Bruno Paulo Zluhan 
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DEVELOPMENT OF LASER STRUCTURED SURFACES LIKE-HONING 

This paper concerns about the development of like-honing laser-structured surfaces, their qualification, and testing. Honing is an abrasive machining process used to 
improve the geometrical form, dimensional precision and surface quality of a workpiece with constant surface contact with the tool. From the tribological point of 

view, honing can produce surfaces with unique characteristics, such as high support area, high wear resistance and patterned micro grooves, able to retain lubricant. 

These characteristics are well explored in automotive engines. On the other hand, honing process could not produce micro grooves with constant dimensions and 
geometries, aside the metal folded problem. The process analysis input parameters and its relations with the generated surface, especially in cylindrical honing, where: 

the relative motion between workpiece and tool generates a cross pattern of micro grooves with inconstant distribution, non-constant geometry, and deepness, and 

induces the folded metal and blurs formation problem. The statistical analysis of cylindrical honing surfaces allows classifying the micro grooves into three groups: 
high deep groves, medium deep grooves, and shallow groves or nearly scratches, each with its own special distribution in terms of number of lines per area unit. 

Considering this and the macro geometrical pattern of grooves, a laser honing structured surface has been developed. The design process led to eight patterns with 

different distributions of grooves in laser manufactured in cast-iron, and thus qualified. Reciprocate test were performed on an Optimol SRV 5 Test System, using low a 
viscosity oil. The results were compared to those obtained from the experiments with the conventional honing surfaces and from the numerical simulation. The results 

show that laser-structured like honing surfaces provided a lower friction and a better wear resistance 

Rodrigo Stoeterau - rlstoeterau@googlemail.com;      Universidade de São Paulo 
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INDIRECT SELECTIVE LASER SINTERING OF GAS AND WATER ATOMIZED STAINLESS STEEL (SS) POWDERS 
Indirect Selective laser sintering (SLS) of metals is an alternative process to produce free form parts against direct Selective laser melting (SLM) process. In an indirect 

method of SLS process, “green parts” can be formed through selectively fusing a polymer binder to bond metal particles with a  low power CO2 laser. The polymer 

binder is subsequently removed and the polymer-free part (“brown part”) is then sintered or further processed to form a finished part. Stainless steel (SS) powders are 
widely used in powder metallurgy industry and are produced by two common techniques: gas atomization and water atomization. Gas atomization yields spherical 

particles and water atomization gives irregular particles. The density of the powder bed depends on particle packing density which is influenced by particle 
characteristics, such as size and shape. Selection of suitable power is a promising strategy to increase the sintered density without sacrificing any benefits of free form 

fabrication. In the present work, a Brazilian designed and manufactured SLS equipment, with a CO2 laser, were employed for study the densification of indirect 

selective laser sintered metal parts, fabricated by a mixture of Nylon-12 matrix and SS gas and water atomized powder, mechanically mixed. The aim is to understand 
the effects of the particle size and morphology on part densification and mechanical properties. The powder characteristics are examined by scanning electron 

microscope (SEM) and laser diffraction particle size analysis. After sintering in a plasma reactor, the pores sizes and porosity percent of both mixtures were evaluated. 

Further investigations are planned into post-processing, such as binder decomposition and high-temperature sintering, of the green parts made from the powders 
mixture. 

Matheus Aguiar - matheus.graguiar@gmail.com; Universidade Federal de Santa Catarina;  José Maria Mascheroni, Cristiano Binder 
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INVESTIGATING THE MANUFACTURING OF A UHMWPE COMPLEX GEOMETRY PART USING A LOCALLY DEVELOPED SELECTIVE LASER 

SINTERING EQUIPMENT 
Additive manufacturing (AM) techniques, such as Selective Laser Sintering (SLS), is moving from being an industrial rapid prototyping process to becoming a 

mainstream manufacturing process for polymer free form fabrication. However, a very small variety of available polymers restricts the intense use of SLS process for 

industrial production. The use of Polyamide 12 or its compounds, in AM applications far outnumber the use of any other polymeric material. The brazilian industry is 
demanding for other polymeric “commodities”, such as Polyethylene (PE), which can open new markets for AM applications. This paper investigates the feasibility of 

processing a UHMWPE complex shape part using a selective laser sintering (SLS) equipment designed and manufactured in Brazil. Due to its high mechanical 

properties, excellent wear resistance, low friction and chemical resistance UHMWPE is a semi-crystalline polymer that can be used in many applications such as 
sporting goods, medical artificial joints, bullet proof jackets and armours. UHMWPE cannot be produced easily because of its very high melt viscosity resulting from 

its very long chains. The influence of the bed temperature, laser power and scanning speed on the quality of a complex geometry was investigated. The results showed 

the feasibility of producing a UHMWPE complex shape part via SLS without presence of visual defects. The best parts were manufactured with a combination of laser 
power and scan speed that resulted in a density energy around 0.09 J/mm2. For the same density energy applied the bed temperature parameter has proven to have little 

influence over the quality of the part. 

José Maria Mascheroni - jose@alkimat.com.br; Universidade Federal de Santa Catarina; Carlos Ahrens, Matheus Aguiar 
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SHRINKAGE ANALYSIS IN PARTS MANUFACTURED BY STEREOLITHOGRAPHY AT DIFFERENT LOCATIONS AND DIFFERENT ORIENTATIONS 
Stereolithography is one of the most used processes of additive manufacturing. It uses a liquid resin as raw material, and a curing reaction changes a layer of this resin 

to solid state, as any kind of manufacturing process, it has its limitations. Among all limitations, the shrinkage in parts manufactured by Stereolithography is the most 

common phenomenon. To minimize it, it is very important to know which parameters involved in the process of manufacturing can affect the amount of shrinkage in 
the printed parts. In this article, the shrinkage of dimensions of parts different oriented and different located is analyzed by the technique of two-way analysis of 

variance (ANOVA). According to the results, it was found that the location of the parts on the platform is an important factor according to the orientations of the 

dimensions of different geometries. 
Arthur Coelho - arthurwilson91@poli.ufrj.br; Universidade Federal do Rio de Janeiro;   Anna Carla Araujo, Rossana Thiré 
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CATALOGAÇÃO DE FATORES QUE INFLUENCIAM NO TEMPO DE FABRICAÇÃO DO PROCESSO SLM 

A Fusão Seletiva a Laser (Selective Laser Melting – SLM) é um processo de Manufatura Aditiva em que a peça é construída camada por camada. Esta técnica abre 

novas perspectivas para o desenvolvimento de componentes metálicos com geometrias complexas em diferentes setores da indústria, como: aeroespacial, de 
ferramentais, médica entre outras. Devido à recente evolução e difusão do processo SLM mundialmente, esta técnica está mais acessível à indústria. Embora a 

tecnologia SLM proporcione muitas vantagens em relação aos processos convencionais de fabricação, ainda é um processo lento e de elevado custo, sendo a previsão 

do tempo de fabricação uma tarefa crucial na venda de serviços que utilizam este processo. Porém, atualmente os softwares utilizados na SLM são segmentados e 
específicos para cada etapa do processo, dificultando mensurar previamente o tempo total de fabricação com precisão. Neste contexto, o objetivo deste trabalho é 

identificar os principais fatores que influenciam o tempo total de fabricação do processo SLM. Através da análise realizada, utilizando um protótipo de software, 

observou-se que os parâmetros do laser, estratégias de fabricação e geometria das peças fabricadas, elencadas neste trabalho, possuem grande influência no tempo total 
de fabricação por SLM, sendo que, peças fabricadas a 90° (vertical) em relação ao substrato de fabricação apresentaram maior tempo de fabricação que a mesma peça 

fabricada a 0° (horizontal), devido à deposição das camadas de matéria prima. 

Sabrina Marques -    mec.sabrina@gmail.com; Universidade Federal de Santa Maria; Inúbia Martin, Sabrina Marques, Vinicius Maran 
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DESIGN FOR ADDITIVE MANUFACTURING OF CUSTOMIZED IMPLANTS CONSIDERING THE PREDICTABILITY OF THE MECHANICAL BEHAVIOR 

AND DIMENSIONAL STABILITY 
The anatomy of each patient is unique. This statement explains the growing demand for personalized treatments and, therefore, the supply of services and customized 

products within the medical devices area. The main demands are in orthopedic, craniofacial, endovascular implants, surgical guides and surgical instruments. These 

devices are designed according to the patient's anatomy and the procedure selected by the health team for treatment. In such cases, medical images, such as, CT and 
MRI are utilized to obtain a geometric three-dimensional virtual model of the patient's region of interest. From this model, in a virtual environment, the implants and 

guides are designed and the surgical planning is performed by a health team. After that, the devices are manufactured, sterilized and taken to the surgical procedure. 

This work aims to reduce the gap between design and manufacturing of custom implants made by selective laser melting (SLM) using Ti6Al4V. It is intended to 
present the initial results of the development of a method within the Design for Additive Manufacturing focusing on custom metal implants. This new method will take 

into account how microstructure and dimensional tolerances influence the manufacturing process. It should also explore the ability of SLM process to build complex 

and porous geometries. These issues are important for the restoration of bone function and to promote the mechanism of osseointegration. 
Henrique Oliveira - henrique.rodrigues36@gmail.com ; Universidade Federal de Santa Catarina ; Edson Costa Santos, Carlos Ahrens 
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SOLUÇÃO DE DEXTRINA COMO LIGANTE NO PROCESSAMENTO VIA MANUFATURA ADITIVA POR JATEAMENTO DE AGLUTINANTE DE 

MATERIAIS CERÂMICOS 

Entre os princípios de manufatura aditiva (AM) está o de jateamento de aglutinante, que, embora apresente desafios no processo de formulação do líquido aglutinante e 
do pó de construção, é visto como sendo de maior flexibilidade para seleção de materiais do que outros princípios, tais como, o de extrusão de material e de 

sinterização direta. Qualquer material em pó que possa ser depositado e aglutinado por meio de um jato de fluido ligante pode ser usado, incluindo gesso, areia, metais 

e cerâmicos. Neste princípio, a peça final obtida é chamada de peça verde, e esta tem que ser suficientemente resistente para suportar os esforços que ocorrem durante 
sua limpeza. Neste trabalho a dextrina foi escolhida para atuar como agente aglutinante responsável por conferir resistência à peça verde. O objetivo deste estudo é 

verificar se é possível jatear uma solução aquosa de dextrina com um cabeçote de impressão com atuação térmica, modelo HP C4800A, e verificar se a solução é capaz 

de gerar peças verdes a partir da interação com pó de material cerâmico. Para isto são testadas soluções aquosas com diferentes percentuais de dextrina, com matéria-
prima cerâmica obtida a partir de formulações típicas de porcelana. Os resultados obtidos comprovam a aplicabilidade de solução de dextrina como ligante no 

processamento via jateamento de aglutinante de materiais cerâmicos, sendo capaz de gerar modelos com fidelidade geométrica, capazes de serem manuseáveis e limpos 

antes de serem levados ao forno para sinterização final. 
Antonio Silva - avsilva@utfpr.edu.br;   Universidade Tecnológica Federal do Paraná;      Daphene Solis, Neri Volpato, José Foggiatto 

_________________________________________________________________________________________ 
 

ANÁLISE EXPERIMENTAL DA VAZÃO VOLUMÉTRICA EM SISTEMA DE MANUFATURA ADITIVA POR EXTRUSÃO DE MATERIAL POR ÊMBOLO 

COM GRANULADOS DE POLIPROPILENOS 
No processo de fabricação por Manufatura Aditiva (AM) destaca-se o interesse sobre o princípio de extrusão de material, onde uma alternativa para aumentar a gama 

de matéria-prima é o uso de material na forma de granulado. No entanto, um sistema de extrusão de material granulado por êmbolo (em desenvolvimento) tem gerado 

filamentos com variação de sua geometria ao longo da extrusão de uma carga de material. Este fenômeno está associado à variação da vazão volumétrica. Este trabalho 
tem como objetivo inicial procurar entender o(s) motivo(s) da variação da vazão volumétrica de forma experimental. Este entendimento permitirá a verificação de uma 

possível solução para o problema identificado. Para se analisar esta variação foram realizados testes experimentais com diferentes polipropilenos (PP), medindo-se de 

forma indireta a vazão e a pressão de extrusão. Os experimentos foram conduzidos para caracterizar as dimensões dos filamentos gerados com os granulados de PP com 
índices de fluidez (IF): baixo (PPH 503), médio (PPH 301) e alto (PPCP 204). Os resultados mostraram que a análise foi capaz de identificar o problema da variação da 

vazão volumétrica e da pressão, podendo contribuir para a avaliação de novos materiais. No entanto, estes não foram conclusivos em relação à influência do índice de 

fluidez na variação da vazão, indicando que e novos estudos devem ser realizados. 
Paulo Silva - pauloandrecanedo@gmail.com;       Universidade Tecnológica Federal do Paraná;   Neri Volpato 
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ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA RUGOSIDADE SUPERFICIAL (RA) SOBRE ASPECTOS TRIBOLÓGICOS: DESLIZAMENTO DE PINO DE METAL DURO 

(WC-CO) SOBRE AÇO ABNT 4340 SEGUNDO A NORMA ASTM G99-05 
Entre os erros microgeométricos, encontra-se a rugosidade caracterizada pelas pequenas asperezas presentes em uma superfície. Sabe-se que a rugosidade determina a 

área de contato, a tensão do contato e bolsões para lubrificantes. O presente trabalho busca identificar a influência da rugosidade superficial (Ra) sobre o coeficiente de 

atrito e a taxa de desgaste entre o metal duro e o aço ABNT 4340 quando submetidos a condições de atrito em ensaio de pino sobre disco. Foi realizado o contato entre 
pinos de metal duro sem revestimento contra discos de aço ABNT 4340 com os mesmos valores dimensionais, mas com valores de rugosidade superficial distintos. O 

primeiro disco apresentava superfície polida (Ra = 0,05 µm) e os demais valores de Ra próximos de 0,274 µm e 0,592 µm, respectivamente. Os testes foram realizados 

no Tribômetro modelo Microtest, MT/60/NI, utilizando os seguintes parâmetros: carga normal de 8N, ambiente não lubrificado, velocidade periférica de 70 m/min e 
rotações de 391 rpm . Para a análise estatística dos dados, utilizou-se o modelo de Análise de Variância (ANOVA). Os resultados mostraram que o coeficiente de atrito 

foi influenciado pela rugosidade (Ra), sendo que, com o aumento da distância deslizada, esse parâmetro deixa de influenciar o coeficiente de atrito.  Para aquisição de 

imagens e caracterização das superfícies, empregaram-se MEV e EDS, respectivamente. De maneira geral, para todos os discos, notou-se a abrasão como mecanismo 
de desgaste predominante; no entanto, em relação aos pinos, as análises EDS dos seus topos indicaram a presença de elementos do aço ABNT 4340 -  fato que ilustra o 

desgaste adesivo. 

Bárbara Cristina Mendanha Reis babi_mreis@hotmail.com Universidade Federal de Minas Gerais Ana Paula de Carvalho Costa, Marcelo Câmara, Glaycon Rodrigo 
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ESTUDO DA TAXA DE DESGASTE E DO COEFICIENTE DE ATRITO DOS AÇOS HARDOX 450 E QUARD 400 DESLIZANDO CONTRA METAL DURO 
(WC/CO) POR MEIO DE ENSAIOS DE PINO SOBRE DISCO 

Ensaios de desgaste são práticas muito importantes para realizar a caracterização dinâmica do par de materiais em atrito, com o intuito de prever a vida útil de 

componentes em uma determinada aplicação, pois é possível fazer um estudo da taxa de desgaste, mecanismos de desgaste atuantes para um determinado meio e 
coeficiente de atrito para uma determinada carga. O presente trabalho avaliou a taxa de desgaste e coeficiente de atrito para os aços Hardox 450 e Quard 400 deslizando 

contra esfera de metal duro WC/Co, materiais de elevada resistência à abrasão e alta dureza. Executaram-se trabalhos de corte, usinagem, polimento superficial e o 
controle da rugosidade dos corpos de prova para obter uma rugosidade média conforme norma ASTM G99-05 (2010). Foram feitos os ensaios pino sobre disco com 

cargas de 2 e 20 N na temperatura ambiente de 25° Celsius, utilizando uma esfera de metal duro (WC/Co) sem revestimento em contato com os materiais Hardox 450 e 

Quard 400, simulando uma condição de desgaste. Verificou-se a influência da redução da dureza superficial nas taxas de desgaste e coeficiente de atrito no início do 
deslizamento e na condição de regime permanente durante o experimento. A investigação das pistas desgastadas foi analisada com auxílio de um microscópio óptico. 

Os aços apresentaram comportamento distintos das taxas de desgaste e coeficiente de atrito em função das cargas aplicadas. O Hardox 450 obteve menor taxa de 

desgaste em comparação com o Quard 400, para cargas mais elevadas. Com cargas menores o comportamento de ambos os aços foi similar. 
Anderson Junior dos Santos andersonsantos@hotmail.com Universidade Federal de Minas Gerais Marcelo Câmara, Walter Mota da Fonseca, Verner Petersen 

Pereira, Rodrigo Baracho 
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MONITORAMENTO DA RETIFICAÇÃO DE CERÂMICAS AVANÇADAS POR MEIO DE DIAFRAGMAS PIEZELÉTRICOS DE BAIXO CUSTO 

A retificação é um processo de usinagem que tem como objetivo conferir o acabamento superficial de alta qualidade. Tal processo é muito utilizado no acabamento de 
cerâmicas avançadas. O monitoramento da retificação de cerâmicas por meio do sinal de diafragmas piezelétricos se apresenta como uma alternativa para o diagnóstico 

da superfície da peça. Resultados de pesquisas recentes realizadas demonstraram que esse sinal tem um potencial satisfatório para monitorar o processo de retificação. 

O presente trabalho tem como objetivo estudar o sinal de diafragmas piezelétricos, buscando a extração de características que melhor se relacionam com a rugosidade 
nas peças usinadas. Foi utilizada uma máquina retificadora tangencial plana com rebolo diamantado e corpos de prova de cerâmica alumina. O sinal foi medido por um 

diafragma piezelétrico e coletado por um osciloscópio à taxa de amostragem de 2 MHz. Os ensaios foram realizados em diferentes profundidades de corte, adotando 

uma velocidade constante da peça (v_w), obtendo condições de usinagem brandas às mais severas. A rugosidade R_a das peças usinadas foi medida em quatro pontos 
ao longo das mesmas, por meio de um rogosímetro portátil. Os dados de diferentes profundidades de corte foram processados e seu conteúdo harmônico obtido por 

meio de FFT (Fast Fourier Transform) e PSD (Processing Espectral Density). A partir desses espectros foi escolhida a melhor banda que representasse as diferentes 

condições de desgaste. Em seguida, foi aplicado filtro digital aos sinais puros para a banda escolhida e, posteriormente, ao valor RMS (Root Mean Square) foi obtido 
do para o sinal filtrado e não filtrado, comparando com os valores da rugosidade medidos. Análise através do coeficiente r e R² foram efetuadas. Dos resultados 

obtidos, verificou-se que o sinal do diafragma piezelétrico e rugosidade aumentam seus níveis de amplitude, conforme as condições de usinagem se tornam mais 

severas. A rugosidade se manteve, em geral, dentro da faixa aceitável de valores. Conclui-se que o sinal do diafragma piezelétrico e rugosidade apresentam uma 
tendência de crescimento ao longo das profundidades de corte e que ambas têm amplitudes opostas. A partir desse estudo, sistemas de monitoramento de baixo custo 

poderão ser aprimorados e desenvolvidos em futuros trabalhos. 

Felipe Alexandre felipeapalexandre@hotmail.com Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho - Campus Bauru Pedro Oliveira, Martin Aulestia, Paulo 
Aguiar, Eduardo Carlos Bianchi, BRUNO CASTRO, Bento Rodrigues de Pontes Junior 
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ANALYSIS OF THE ROUGHNESS AS FUNCTION OF THE FEED RATE AND VELOCITY OF CUTTING USING   FLUID  OF CUT  AND WITHOUT  AS 

WELL 

The Doehlert‟ experimental design was applied to process cylindrical external turning with the purpose to determine the correlation between the roughness as function 
of feed rate (f) and velocity of cutting (Vc)  in two process, the first one with fluid of cut and the second one without fluid of cut, in  which the material was the ABNT 

1045 material, M. D. tool and class P20 and the vegetal  oil Accu-Lube/ LB 2000 as the  fluid of cut.  The Doehlert‟ matrix was defined with five levels in the feed rate 

variable, which the levels were 0; 1; 0.5; -1 and -0.5 and three levels in the velocity of cutting, which the levels were -0.866; 0 and 0.866, both according to codified 
variables. From the experiments was determined the correlation between the input variables and output variable, in  which were proposed models with until five  

parameters, with and without interaction and  quadratic model, as well. The parameters estimates obtained in the manner for the design with all factors and each level 

turn out to be least squares estimates. The best model was according the analysis of variance and  Fischer‟s  test. Were obtained response surface plot and contour‟ plot 
in  natural variables, relative to the best model, once time determinated the best model, the effect the variable  that most influence in the roughness were  the feed rate, 

in addition the influence of the feed rate (f) is higher in the process without fluid of cut than in the process  using fluid of cut.  

Rubens Gonçalves soeiro@ifma.edu.br Instituto Federal do Maranhão Antonio Araujo, Ricardo Medeiros, Bruno Carneiro, jose ribamar dos santos Ribeiro 
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AVALIAÇÃO DA VIDA DA FERRAMENTA DE METAL DURO NA USINAGEM DO INCONEL 718 COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES SÓLIDOS 
DISPERSOS EM FLUIDO DE CORTE 

O Inconel 718 é uma superliga a base de níquel que tem sido amplamente empregada na indústria aeroespacial pois apresenta alta resistência mecânica nas elevadas 

temperaturas de trabalho. Entretanto, isso se torna um grande problema nas operações de usinagem, pois dificulta o cisalhamento necessário para a formação do cavaco. 
Geralmente o desgaste é acelerado e a vida da ferramenta é curta. Para amenizar os problemas causados pelas altas temperaturas geradas na zona de corte e grandes 

forças de usinagem, a aplicação de fluido de corte se torna indispensável quando empregando ferramentas de metal duro. Vislumbrando aumentar a eficiência do fluido 
de corte e melhoria da usinabilidade do Inconel 718, este trabalho avalia a influência da adição de lubrificantes sólidos (grafite e bissulfeto de molibdênio - MoS2) no 

fluido de corte (concentrações de 5% e 20%), aplicados pelo método convencional (jorro) e MQF, durante o torneamento com ferramentas de metal duro revestidas 

com TiAIN/(Al,Cr)2O3/TiAIN pelo processo PVD. A vida da ferramenta de corte foi avaliada em termos de tempo de usinagem e volume de material removido. O 
método convencional de aplicação do fluido foi superior (em média 202%) em relação à técnica MQF. A adição do grafite ao fluido de corte aplicado pela técnica MQF 

PMR - Processes with Material Removal 
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apresentou incrementos em torno de 4% e 15% nas vidas das ferramentas em relação ao fluido de corte puro (sem adição de lubrificantes sólidos) e ao fluido de corte 
contendo MoS2, respectivamente. A adição de lubrificante sólido (independente do lubrificante) ao fluido de corte aplicado pelo método convencional resultou em um 

incremento em torno de 4% na vida da ferramenta quando comparado a fluido de corte puro.  

Armando Marques amarques@ifes.edu.br Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Espirito Santo Cleudes Guimarães, ERALDO JOSÉ DOS SANTOS, 
Rosemar Batista da Silva, Álisson Rocha Machado 
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COMPARAÇÃO ENTRE VELOCIDADE DE CORTE CONSTANTE E VARIÁVEL NO PROCESSO DE FRESAMENTO DE SUPERFÍCIE ESFÉRICA COM 

FERRAMENTA TOROIDAL 

A usinagem caracterizada pelo processo de fresamento permite obter várias formas geométricas por meio de aplicação de diferentes estratégias, na qual se utiliza uma 
ferramenta de corte denominada fresa. A fresadora trata-se de um equipamento utilizado para o fresamento, a operação consiste na utilização da fresa, que terá um 

movimento de rotação sobre seu próprio eixo, e que combinam movimentos concomitantes dos eixos da máquina com a ferramenta gerando a remoção progressiva de 

material a fim de obter a forma geométrica desejada. A utilização dos softwares para se programar esses movimentos, permitiu um aumento na complexidade dos 
produtos e, consequentemente as ferramentas também acompanharam as evoluções tecnológicas, principalmente na aplicação da manufatura de moldes e matrizes, 

sendo as ferramentas mais utilizadas neste processo as fresas de topo esférico e também as fresas de topo com raio de ponta conhecida como fresa toroidal. O emprego 

da usinagem com fresa toroidal ou esférica em conjunto com movimento simultâneo de dois ou três eixos, apresenta uma variação do diâmetro de contato da ferramenta 
chamado de diâmetro efetivo de corte. As configurações da velocidade de corte e velocidade de avanço nas fresadoras são baseadas no diâmetro da fresa e não pelo 

diâmetro efetivo de corte, o que faz com que a fresa trabalhe com velocidades de corte diferente durante uma usinagem de superfície esférica, interferindo diretamente 

na vida útil da ferramenta, acabamento superficial e nos tempos de usinagem. Com base nesta problemática, o objetivo geral tratou de evidenciar as possíveis vantagens 
obtidas por meio da utilização de um programa parametrizado, no que terá as correções de rpm de acordo com o diâmetro efetivo de contato e compará-los com a 

usinagem proveniente da programação convencional, onde terá rpm constantes. Serão usinados corpos de prova por meio dos dois processos analisando as variações de 

vida de ferramenta, acabamento superficial e tempo de usinagem. Os testes experimentais demonstraram que o desgaste da ferramenta ficou uniforme na situação de 
velocidade de corte constante que implicaram no aumento da vida da ferramenta e o acabamento manteve-se nos níveis aceitáveis para o processo.  

Roberto Giani Pattaro Junior pattarojunior@yahoo.com.br SENAI Anderson Aguiar 
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ANÁLISE DE TENSÃO RESIDUAL SUPERFICIAL DA LIGA DE INCONEL 718 FRESADA COM FERRAMENTA DE METAL DURO 
A presença de tensões residuais em componentes de engenharia afeta significantemente a resistência à fratura, a vida em fadiga e a capacidade destes materiais de 

suportar carregamento. Uma vez que estas tensões residuais se sobrepõem à tensão aplicada ao equipamento elas podem aumentar ou reduzir a tensão efetiva aplicada, 

conforme a sua natureza trativa ou compressivas. As tensões residuais podem ser introduzidas durante os diversos processos de fabricação tais como: soldagem, 
tratamentos térmicos, operações de conformação mecânica, trefilação, laminação, dobramento e nos processos mecânicos de usinagem. Em usinagem de ligas de níquel 

com processo de fresamento, tensões residuais compressivas e trativas podem ser introduzidas na superfície do material aumentando ou diminuindo a vida em fadiga e 

a resistência à iniciação e à propagação de trincas. Para se avaliar tensões residuais, este estudo utilizou difração de Raios-X. Foram realizados testes de fresamento de 
ligas de Inconel 718 utilizando ferramenta de corte de metal duro. Os testes foram realizados em configurações de acabamento e desbaste, com ferramentas novas e 

usadas. De forma geral, obteve-se tensões compressivas para ferramentas novas e tensões residuais trativas para ferramentas próximas do fim de vida.  

André Oliveira arfoliveira@ufu.br Universidade Federal de Uberlândia Iago Teixeira, Silva,L.B. barcelos, Álisson Rocha Machado, André Oliveira 
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EFEITO DA TEXTURIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DE CORTE DE METAL DURO POR LASER DE FEMTOSSEGUNDOS NAS CARACTERÍSTICAS DO 
CAVACO DE AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 

A texturização da superfície de saída (Aγ) de ferramentas de corte por lasers de pulsos ultracurtos pode ser uma técnica promissora na redução do atrito na área de 

contato cavaco-ferramenta, devido a mudanças no sistema tribológico pela modificação da topografia da superfície. Dessa forma o objetivo do trabalho foi investigar o 
efeito da texturização por laser de femtossegundos (10-15 s) sobre a superfície de saída de insertos de metal duro através da avaliação das características do cavaco. 

Para isso, foram coletados cavacos de aço inoxidável austenítico formados durante ensaios de vida de ferramentas de metal duro sem textura (referência) e com textura. 

Os cavacos foram caracterizados quanto ao tipo e forma; a espessura da zona de fluxo foi avaliada a partir de micrografias das seções longitudinais das amostras dos 
cavacos; e por fim foi estimado o grau de recalque. Os resultados mostraram que a texturização de Aγ, por laser de pulsos ultracurtos com duração próxima de 30 

femtossegundos, promoveu a alteração da forma dos cavacos de longos para curtos ao longo da vida da ferramenta, indicou uma tendência média de redução da 

espessura da zona de fluxo e apresentou um decaimento do grau de recalque. 
Fabiano Gonçalves Coelho Junior fabiano_junior18@hotmail.com Universidade Federal do Espírito Santo Elton Mesquita, Marcelo Bertolete Carneiro, Ricardo 

Samad, NIlson Vieira, Wagner de Rossi, Patrícia Alves Barbosa 
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APLICAÇÃO DE NANOLUBRIFICANTES PARA USINAGEM: UMA REVISÃO 

Um dos métodos mais amplamente utilizados no segmento de produção na indústria é a usinagem. Neste processo os fluídos de corte representam um papel 
fundamental nos parâmetros que influenciam um desempenho satisfatório no processo de fabricação. Os estudos na área de fluídos de cortes têm se intensificado 

especialmente nos chamados nanofluidos, pois eles demonstram grande potencial na transferência de calor por apresentarem propriedades térmicas e tribológicas 

superiores quando comparadas aos fluidos convencionais. Esta pesquisa tem como principal objetivo revisar os parâmetros de maior influência das características das 
nanopartículas que são usadas em fluídos de corte, bem como, os efeitos benéficos dos nanofluidos nos processos de usinagem. Uma análise mais detalhada da revisão 

em usinagens com nanofluidos com maior concentração de partículas permite observar um melhoramento nas características como acabamento superficial e efeito de 

aumento de superfície de nanopartículas quando comparado a usinagem com fluído de corte convencional. Outros fatores como a redução no coeficiente de atrito, 
menor desgaste da ferramenta, diminuição da força de corte e menor consumo de energia no processo, também são observados. Desta forma o estudo esclarece as 

perspectivas futuras no contexto do uso de nanofluidos nos processos de usinagem, bem como as lacunas existentes que propiciarão pesquisas futuras.  

Wender Almeida wendermv@gmail.com Universidade Federal do Rio Grande do Norte Salete Alves, valdicleide mello, Adilson Oliveira 
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ANÁLISE DO DESEMPENHO DE INSERTOS DE METAL DURO PARA TORNEAMENTO COM LUBRIFICAÇÃO INTERNA 
Resumo. Este artigo versa sobre a análise do desempenho de ferramentas com sistemas de lubrificação interna usinando no modo torneamento. A análise consistiu no 

desenvolvimento de insertos intercambiáveis de metal-duro com canais internos que se conectam com restritores de fluxo na face (superfície de saída) da ferramenta, os 

quais permitiram o bombeamento de fluído de corte diretamente na interface cavaco/ferramenta. Os canais foram abertos por eletro erosão utilizando micro eletrodos 
tubulares. O desempenho foi analisado em termos do efeito do sistema de lubrificação na interface cavaco/ferramenta sobre as forças de usinagem e rugosidade final da 

peça. Experimentos foram realizados em aço ABNT ANSI 1045, utilizando três velocidades de corte, comparando as forças obtidas na condição a seco, com 

lubrificação interna e convencional. Os resultados obtidos indicam que a lubrificação interna produz reduções significativas nas forças de usinagem.  
Rodrigo  Stoeterau rlstoeterau@googlemail.com Universidade de São Paulo 
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ANALISE COMPARATIVA DE ROSCA EM AÇO LN 700 EM DOIS PROCESSOS DISTINTOS: FURAÇÃO COM BROCA E FURAÇÃO POR ESCOAMENTO 

A SECO 
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Tendo como objetivo a necessidade de uma rosca em chapa fina estrutural aliada a uma preocupação com a resistência mecânica, foi realizado uma análise comparativa 
entre dois processos de furação. A primeira analise referese a furação convencional com broca, a segunda refere-se a furação por escoamento com tecnologia flow drill, 

ap s as fura  es foram feitas roscas UNC ½” nas duas condi  es. Para este estudo foi utilizado a o estrutural de baixa liga USILN-700. O objetivo principal foi definir 

qual processo representa a melhor resistência mecânica. Para poder mensurar cada processo, foram realizados testes de resistência dos filetes da rosca por ensaio de 
tração, testes de fadiga objetivando identificar a maior vida útil de cada processo, ensaios de micrografia e micro dureza para análise de possíveis alterações na 

microestrutura do aço, principalmente devido ao processo de furação por escoamento gerar uma alta temperatura que poderia reduzir drasticamente a resistência do aço 

LN 700. A maior resistência a ruptura e escoamento dos filetes se obteve no processo de furação por escoamento devido a quantidade de filetes provenientes do 
processo que determina uma maior resistência pela distribuição das tensões em uma maior área. A mesma conclusão se apresentou nos testes de fadiga com aplicação 

de forças cíclicas a 70% do limite de escoamento. Os resultados apresentados nas micrografias demonstram a mudança de estrutura do material nas zonas termicamente 

afetadas, com a recristalização dos grãos no processo de furação por escoamento, enquanto no processo de furação convencional com broca a microestrutura manteve-
se inalterada. Nos ensaios de micro dureza, mesmo com as características originais do material LN700 de encruamento, após a recristalização gerada não houve 

diferença significativa na média de dureza encontrada.  
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ANÁLISE DA FORMAÇÃO DE CAVACOS NO TORNEAMENTO DO AÇO INOXIDÁVEL AISI304 COM EMPREGO DE UM SISTEMA DE INTERRUPÇÃO 
SÚBITA DE CORTE (QSD) 

Os aços inoxidáveis são conhecidos como de difícil usinabilidade, sendo necessários sempre estudos nesta área para facilitar o processamento durante a usinagem. 

Assim, o objetivo deste trabalho é investigar o processo de formação de cavaco de um aço inoxidável austenítico AISI304 durante o torneamento, através de uma 
metodologia baseada na interrupção súbita de corte, e na observação e análise de raízes de cavaco. Para isto, foi empregado um dispositivo conhecido como Quick-Stop 

Device (QSD), que possibilita a obtenção das raízes de cavaco dentro de uma grande variação de condições de corte. A máquina-ferramenta foi um torno Romi-I45, e a 

ferramenta de corte uma SNMG 120408-MF (1125) de metal-duro. Os parâmetros avaliados foram vc (20, 120, 220m/min) e f (0,1 e 0,2mm) na condição a seco. Como 
resultado as amostras das raízes de cavaco mostraram a existência de gume postiço para a velocidade de corte de 20m/min. Para as velocidades de 120 e 220m/min, não 

foi verificada a formação de gume postiço. Através da análise das amostras de raízes de cavaco foi possível observar que a microdureza na região da raiz do cavaco 

diminuiu com o aumento da velocidade de corte. Verificou-se adicionalmente que com a diminuição da velocidade de corte ocorreu um aumento da zona de fluxo na 
região da face da ferramenta. Também foram avaliadas as formas dos cavacos formados, sendo que a forma predominante nas condições analisadas foi de arco 

conectado. 
Jonathan Felipe Camargo camargojonathan@hotmail.com Universidade Federal de Santa Catarina Janaina Correa, Rolf Schroeter 
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PROGRAMA PARA SELEÇÃO DE FERRAMENTA E ANÁLISE DE CUSTO DE TORNEAMENTO 

Neste trabalho foi desenvolvido um programa para selecionar insertos de torneamento a partir do custo de usinagem de eixos. A rotina foi implementada usando o 

software MATLAB® e permite a comparação de múltiplos eixos informando o custo de fabricação, tempo de usinagem e demais parâmetros necessários para realizar a 
operação de usinagem, além de selecionar as ferramentas mais indicadas para a fabricação a partir dos catálogos de fabricantes. Ao final de cada análise o programa 

fornece um documento contento todas as informações necessárias para a fabricação. Como exemplo de utilização da abrangência do programa, foram analisados dois 

fatores que influenciam os custos de usinagem de eixos: o coeficiente de segurança dos eixos e as ferramentas escolhidas para a operação. A base de dados das 
ferramentas foi retirada do catálogo da empresa Sandvik. Foi encontrado que, de maneira geral, o custo aumenta com o Limite de Resistência à Tração (LRT) e com o 

coeficiente de segurança do projeto, porém isso não se aplica a toda faixa de resistência. Em alguns casos, insertos com ângulos de inclinação negativos, embora mais 

caros, fornecem um custo de fabricação menor quando comparados com insertos com inclinação positiva. A partir dos resultados obtidos conclui-se que as condições 
mais baratas de usinagem são algumas vezes contra intuitivas, e que o programa desenvolvido apresenta grande potencial para auxiliar a tomada de decisão dos 

parâmetros de fabricação por torneamento de eixos. 

ANDRE LUIZ DE MORAES COSTA andre.costa@ufs.br Universidade Federal de Sergipe MATHEUS Alves 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF PERFORMANCE BETWEEN CONVENTIONAL CUTTING FLUIDS AND VEGETABLE GLYCERINE BASED CUTTING 
FLUID IN STEEL 1020 TURNING OPERATION 

In this work, a performance analysis of different types of cutting fluids, commercial (mineral and vegetable based), were compared with formulations made from pure 

glyverine . The aim is to investigate the behavior of glycerin, after physicochemical transformation, serving as a basis for composition of cutting fluids. For this, it was 
analyzed the effect of each of the seven fluid studied on 1020 steel roughness after turning operation. The fluids used were water, commercial 100% vegetable, 

commercial 100% mineral , semi-synthetic , two bases for cutting fluid, non-commercial, made from glycerin. Three different depths of cut were used, ap = 0.5 mm ap 

= 1.0 mm ap = 1.5mm, in constant speed of 4,000 RPM and in a constant speed of 400 rpm, machined length l = 50mm. The initial diameter of the steel bars was ∅ = 
28.00 mm and the feed rate f = 0.122 [m / min]. Turning operations were performed on a CNC Turning macgining, Romi brand, Centur 30D model. The roughness 
tests (Ra, Rz) were performed with cut-off = 0.80mm length l = 4,00mm, rugosimeter brand Taylor Hobson, Surtronic S128 model within the laboratory machining of 

the Pontifical Catholic University of Minas Gerais - PUC - MG.The results showed that the base from vegetable glycerin showed similar performance when compared 

to commercial fluids, in some conditions, the results were even better. This generates an indication of the possibility of using glycerin as a feedstock for the production 
of cutting fluids. This study indicates the possibility to formulate the glycerol with additional additives to prepare a cutting fluid. Subsequently, further studies should 

be conducted with this new fluid to evaluate the physical and chemical behavior on stress. 

Gustavo Fernandes ghnfernandes@gmail.com Universidade Federal de Minas Gerais Sanderson Clayton, Bernardo Jakitsch, Luis Henrique 
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INFLUÊNCIA DA TOLERÂNCIA E DA TRAJETÓRIA DE FERRAMENTA NO TEMPO DE FRESAMENTO E NA QUALIDADE SUPERFICIAL 

O emprego de geometrias complexas na usinagem de moldes e matrizes tem crescido consideravelmente devido a constante demanda do mercado. Para atender a 

fabricação, utilizam-se softwares CAM para programar trajetórias de usinagem. A tolerância na fabricação afeta diretamente no tempo de processo, o qual diverge do 

calculado pelo software CAM, tamanho do programa NC e qualidade superficial. Esse problema é ainda agravado pelo emprego de estreitas bandas de tolerâncias e 

altas velocidades de avanço. Deste modo, o presente trabalho tem como objetivo correlacionar a influência da banda de tolerância no tempo de usinagem e na qualidade 

superficial, avaliando três estratégias de fabricação. Para tal, usinou-se uma geometria com superfície plana e côncavo-convexa, representando uma superfície 
complexa, variando a banda de tolerância em três níveis em uma máquina Romi D600 com eixo árvore de 35000 rpm. Com o estudo obteve-se uma relação de custo de 

fabricação avaliando as diferentes trajetórias de fresamento e tempo de polimento. 

Felipe Marin felipe.marin@posgrad.ufsc.br Universidade Federal de Santa Catarina Miguel  Dias Júnior , Vitor Jacintho Leal de Carvalho, 
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EFEITO DA ADIÇÃO DE VANÁDIO NO DESGASTE POR ROLAMENTO COM DESLIZAMENTO EM RODAS FERROVIÁRIAS 

As principais causas do elevado custo de manutenção no setor ferroviário são: falhas e perdas de propriedades mecânicas dos componentes que sofrem o desgaste 

prematuro. Desse modo, uma máquina de desgaste disco-contra-disco foi desenvolvida para quantificar o desgaste em contato de rolamento em aços de rodas 
ferroviárias. Esta máquina foi idealizada por meio de um convênio entre a Unicamp, a USP, a Fapesp e a MWL Brasil Rodas & Eixos Ltda. O projeto da máquina foi 

elaborado pela equipe do Laboratório de Fenômenos de Superfície (LFS) da EPUSP e a construção realizada pela empresa Equitecs Industria de Equipamentos 
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Laboratórios Ltda em parceria com a empresa Sensoft Indústria e Automação Ltda, a qual desenvolveu a automação do conjunto. O equipamento é composto por dois 
servomotores independentes que controlam a velocidade de rotação de cada disco simulando o contato roda/trilho, o que possibilitou estabelecer um deslizamento entre 

eles, em conformidade com a norma M-107/M- 208 da AAR. A carga é aplicada sobre os discos por meio de um servomotor conectado a um fuso e monitorada por 

uma célula de carga. Medidores de temperatura e velocidade fazem a aquisição dos dados em tempo real, os quais são armazenados em um computador. As medidas de 
desgaste foram determinadas por perda de massa e variação dimensional dos discos, realizadas ao final de 100.000 ciclos. A rugosidade superficial dos discos foi 

medida antes e depois dos testes de desgaste. Foram realizados ensaios com um aço 0,7 %C com e sem microadição de vanádio. Constatou-se que a máquina atuou de 

forma eficiente em sua proposta, visto que todos os parâmetros foram controlados e monitorados no decorrer dos ensaios, proporcionando confiabilidade aos resultados 
obtidos. O aço microligado com vanádio apresentou maior resistência ao desgaste, pois apresentou menor perda de massa ao longo do ensaio. 

Gabriel Amorim gabriel.amorim90@hotmail.com Universidade Estadual de Campinas Andrei Bavaresco Rezende, Paulo Roberto Mei, 
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PROCESSAMENTO DE SINAL PARA DETERMINAÇÃO DA FORÇA DE USINAGEM NO CORTE INTERROMPIDO UTILIZANDO O CRITÉRIO DE 
DETECÇÃO DE PICOS 

A compreensão das condições envolvidas na usinagem é de grande relevância para a otimização dos processos de manufatura. Uma das principais grandezas do 

processo é a força de usinagem, que sofre influência de fatores como: o tipo do corte, o material usinado, os parâmetros de usinagem e a geometria da aresta de corte. 
No corte contínuo (torneamento e furação, por exemplo), o modelo de força de usinagem é relativamente simples e o carregamento é praticamente constante. No 

fresamento, a força de usinagem não é constante e os picos podem não ser periódicos (no caso de fresas com passo variável). O entendimento da força de usinagem é 

fundamental para operações com estreitas faixas de tolerâncias e de rugosidade, na prevenção de avarias e/ou no acompanhamento do momento de substituição da(s) 
aresta(s) de corte. Apesar de vários trabalhos mostrarem análises da força de usinagem no fresamento, não há uma clara definição do critério adotado, ou seja, o 

momento em que os valores foram obtidos (valores máximos, valores médios e/ou com ou sem sobreposição de arestas). Desta forma, este estudo analisa os sinais das 

componentes da força de usinagem no fresamento frontal no aço AISI 4340, com dureza de 200 HB, com o objetivo de mostrar um método de composição da resultante 
e definição do valor da força de usinagem. A aquisição e o processamento de dados utilizam programas baseados no software LabVIEW e, no processamento, aplica-se 

o conceito de detecção de picos. Os sinais das componentes de força de usinagem foram obtidos em uma plataforma National Instruments conectada a um dinamômetro 

triaxial à base de extensômetros, com uma taxa de aquisição de 1 kHz. Os parâmetros de corte utilizados foram definidos de acordo com os valores recomendados pelo 
fabricante de ferramenta. O processamento teve como base a seleção de um trecho de interesse do sinal bruto (não filtrado) e a respectiva análise local de picos/vales. A 

força de usinagem foi então calculada a partir da soma vetorial das componentes, de forma a apresentar uma matriz dos valores. As funções utilizadas possibilitaram o 
aumento da precisão nas medidas realizadas. Os resultados evidenciam um método padronizado e eficiente na determinação da força de usinagem.  

Kandice Suane Barros Ribeiro kandicebarros@gmail.com Universidade de São Paulo Kaciê Trindade, Adilson Oliveira, Alessandro Rodrigues 
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AVALIAÇÃO DO DIRECIONAMENTO DO FLUIDO DE CORTE NO TORNEAMENTO DE INCONEL 625 

As ligas à base de níquel são amplamente utilizadas no segmento de óleo e gás e aeroespacial. Propriedades destas ligas como alta dureza e resistência mecânica a 
quente, alta taxa de encruamento e ductilidade, presença de carbonetos abrasivos na matriz, baixa condutividade térmica fazem com que ela seja muito difícil de ser 

usinada. As altas temperaturas desenvolvidas na usinagem fazem com que a vida da ferramenta seja muito baixa em relação àquelas utilizadas na usinagem de aços, por 

exemplo. Devido à estas dificuldades e à carência de informações a respeito do corte das ligas de níquel, o objetivo deste trabalho é buscar uma combinação de 
estratégias de utilização de fluido de corte que proporcionem um aumento da vida da ferramenta. Para isso foram testadas 3 estratégias de refrigeração no torneamento 

do Inconel 625: refrigeração comum em baixa pressão (padrão da  própria máquina), refrigeração em baixa pressão, porém com direcionamento para a superfície de 

folga da ferramenta e refrigeração em alta pressão (70 bars) com fluxo de fluido direcionado à superfície de folga da ferramenta. Foram avaliados o acabamento da peça 
usinada e a vida da ferramenta até que o desgaste de flanco atingisse 0,2 mm. Independentemente da estratégia de refrigeração, os acabamentos das superfícies usinadas 

não apresentaram grandes variações. Já a vida da ferramenta foi fortemente influenciada pelo modo como o fluido foi direcionado em ralação a região de corte: a 

refrigeração em alta pressão demonstrou o melhor desempenho entre as três condições, a refrigeração em baixa pressão, porém direcionada, apresentou desempenho 
intermediário, se mostrando como uma alternativa à impossibilidade do uso da refrigeração em alta pressão. 

Aristides Magri arimagri@fem.unicamp.br Universidade Estadual de Campinas Daniel Suyama, Anselmo Diniz, Amauri Hassui 
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ESTUDO COMPARATIVO ENTRE A TEMPERATURA NO TORNEAMENTO CONVENCIONAL A SECO POR IMAGEM TERMOGRÁFICA E O MODELO 

ANALÍTICO DE TRIGGER E CHAO 
A análise da temperatura no processo de usinagem é de grande importância, pois ela influencia em diversos fatores, seja de forma direta ou indireta, como desgaste e 

vida da ferramenta, uso e escolha de lubrificantes, determinação dos parâmetros de corte, tolerância dimensional da peça, entre outros. O presente trabalho buscou 

viabilizar o uso da termografia na usinagem. Utilizando a análise termográfica para captar o calor na forma de imagem e mensurar a máxima temperatura obtida no 
processo, e posteriormente comparou-se com o modelo analítico de Trigger e Chao, que propõe calcular o aumento médio da temperatura de deformação do cavaco 

devido ao cisalhamento e o aumento de temperatura devido ao atrito ferramenta/cavaco na superfície de saída, sendo a temperatura final a soma dessas duas. As 

imagens termográficas foram coletadas durante o corte ortogonal a seco, utilizando pastilha de metal duro revestido, e o aço SAE 1045 como material usinado. A 
câmera de imagem térmica faz a leitura da intensidade de radiação na faixa do infravermelho do espectro eletromagnético (invisível para o olho humano) e converte 

para uma imagem visível. O uso das câmeras de imagem térmicas no contexto da usinagem é ainda recente e com poucas informações disponíveis sobre esse método. 

Portanto, é um campo onde podem ser descobertos os mais variados métodos e abordagens, de modo a contribuir para o desenvolvimento na área. Para os 
experimentos, parâmetros de corte foram variados (avanço e profundidade de corte, mantendo constante a rotação da máquina-ferramenta), buscando a relação existente 

entre o comportamento da temperatura e a variação destes parâmetros na análise experimental e no modelo analítico escolhido. A partir da análise dos resultados 

obtidos foi possível estabelecer relações entre os métodos abordados sendo que o comportamento da temperatura em função dos parâmetros utilizados, foi coerente 
com o encontrado na literatura, mostrando que a câmera termográfica é viável para este tipo de abordagem. 

Carlos Renato Pagotto crpagotto@engenharia.ufjf.br Universidade Federal de Juiz de For a Patrick  Caputo, Marcos Martins Borges 
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ULTRAPRECISION MACHINING OF NANOCOMPOSITE 

The machinability of an nanocomposite is studied using monocrystalline diamond tools with different rake angles (neutral and highly negative). Micro-turning 
experiments were carried out under different cutting conditions. The workpiece material is an epoxy polymer (RTM6) samples impregnated with different 

concentrations of multiwalled carbon nanotubes and amphiphilic molecule (C16H33NH2 used as dispersant agent.) concentration. The quality of the surface finish 

generated was carried out by evaluating surface damage induced by tool material interaction and surface roughness using an optical profilometry. SEM was used to 
assess the chips removed in order to investigate whether the material removal mechanism changed  using different concentrations of multiwalled carbon nanotubes 

HAD (Hexadecyclamine (Sigma-Aldrich)). Cutting forces and surface finish are used as the machinability measures to compare the composites response to cutting 

conditions. The results revealed that feedmarks may or may not be evident onto the surface depending on the cutting condition, carbon nanotubes concentration and 
tool geometry. The results showed that the amount (%wt) of CNT in the sample improves the surface finish. There was a slight influence of the depth of cut upon the 

roughness of the sample. It was observed that under submicrometer values the surface responded to machining presenting smaller roughness values. Optical 

profilometry results showed that the amount of CNT in the sample was responsible for improving the material removal mechanism. Presence of microcracks within the 
cutting grooves: always perpendicular to the cutting direction was detected in the sample with HAD and CNT . The opposite trend is probed s when cut with 

submicrometer depth of cut and no %wt HAD. 
Renato Goulart Jasinevicius renatogj@sc.usp.br Universidade de São Paulo Marcel Dib, Dhiego de Godoi Dias 
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ANÁLISE DA FORMAÇÃO DE CAVACOS E REBARBAS E ALTERAÇÕES SUBSUPERFICIAIS NA FURAÇÃO DA LIGA DE ALUMÍNIO 6351 COM 

DIFERENTES ADIÇÕES DE COBRE 
Este trabalho tem como objetivo principal investigar a influência da adição de cobre na liga de alumínio 6351 sobre a formação de cavacos e rebarbas; e alterações 

subsuperficiais no processo de furação. Foram utilizadas cinco amostras da liga de alumínio 6351 com cinco adições de cobre (0,07%, 0,23%, 0,94%, 1,43% e 1,93%) e 

tratamento térmico T6 (solubilizada e envelhecida artificialmente) especialmente fabricadas pela Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) para este trabalho (não são 
ligas comerciais). As propriedades mecânicas das amostras foram avaliadas a partir de ensaios de dureza, microdureza, tração e impacto. Além disso, foram realizadas 

análises microestruturais das amostras por meio de microscopia ótica e de varredura eletrônica, equipada com sistema de espectroscopia por dispersão de energia de 

raios-x (EDS). Os ensaios de usinagem foram realizados utilizando uma broca helicoidal de metal duro sem revestimento com os parâmetros de corte fixos vc = 
50m/min e f = 0,25 mm/rot. Os cavacos foram analisados com base na sua morfologia e tamanho. Ainda foi realizada uma estimativa da facilidade da quebra dos 

cavacos por meio da relação número de cavacos por grama. Já as rebarbas foram analisadas em função da máxima altura da rebarba obtida tanto na entrada quanto na 

saída do furo. Já a análise de alterações subsuperficiais foi realizada a partir de análises microestruturais e microdureza. Os resultados mostraram que, em geral, o 
aumento do teor de cobre presente na liga 6351 implicou em aumento de sua dureza e resistência mecânica, devido ao aumento da microdureza da matriz e da partícula 

de segunda fase endurecedora; e ao mesmo tempo na diminuição de sua capacidade de alongamento. A adição de cobre de 0,23% facilitou a quebra dos cavacos. Já o 

aumento da quantidade de cobre de 0,07% para 1,93%, provocou decréscimo na máxima altura das rebarbas de entrada e saída obtidas de cerca de 50% e 30%, 
respectivamente. 

Ricardo Augusto Gonçalves ricardo.augusto@ict.ufvjm.edu.br Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri Marcio Bacci Da Silva, 
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USO DE ARGÔNIO NA MICROFURAÇÃO COM LASER PULSADO ND:YAG EM AÇO AISI 316L 
A evolução da furação nos trouxe a furação por laser pulsado, onde temos a recomendação dos fabricantes de uso de atmosfera protetora de argônio, mas esse gás é 

realmente necessário ou mesmo útil na microfuração de chapas de aço inoxidável? O presente estudo observou como o uso de argônio pode influenciar nas 

profundidades obtidas, como também diâmetros de entrada. Produziram-se combinações dos parâmetros usadas para obter furos em chapas de aço AISI 316L com 1 
mm de espessura com o uso de um laser pulsado Nd:YAG comparando as propriedades em cada combinação, como diâmetros de entrada e de saída, profundidades, 

conicidade observados em estereomicroscópio e microscópio eletrônico de varredura, como também mudanças na composição com uso ou não de atmosfera protetora. 
O uso de atmosfera protetora de argônio mostrou-se ineficiente pois para a obtenção de microfuros com mesmas dimensões sem o uso de argônio foi necessária uma 

potência maior do laser e por não haver mudanças na composição do material nem indícios de oxidação o argônio se torna desnecessário. 

Dair Ferreira Salgado Junior dair.junior@pdl.ifmt.edu.br Instituto Federal de Mato Grosso Vicente Afonso Ventrella 
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BROCAS COM CANAL RETO E PONTA DE PCBN APLICADAS NA FURAÇÃO DE FERRO FUNDIDO CINZENTO FC-250 
The industry constantly seeks gains in productivity and cost reduction. In the machining industry, productivity and cost are related to several factors, such as labor, 

equipment and cutting tools. Regarding to cutting tools, the most interesting ones are those which allow higher cutting speeds, larger tool life, or to replace two or more 

tools. In this context, tools with high hardness and wear resistance have been gaining ground in several machining operations, taking into account the advantages listed. 
An example of application of high hardness is the use of PCBN (polycrystalline cubic boron nitride) in milling and turning. However, the application of PCBN in 

drilling still is poorly explored. Aiming to study the application of PCBN in the aforementioned process, the present work deals with the research with drills of this 

material in gray cast iron machining used in the manufacture of automotive engine blocks. Two concepts of PCBN inserts, full face and integral, were used in the 
straight flute drills of the present research. For the purposes of comparison, technical and economical, experiments with carbide drill were also carried out. The results 

of the research are presented in terms of drill performance - wear and tear, quality of the holes produced and estimation of machining cost. The results show that: drills 

with full face insert, under specific cutting conditions, are technically feasible, as they generate high quality holes and intermediate tool lives; The application of 
the full face PCBN inserts proved to be economically feasible if it is possible, in accordance with the requirement of hole quality, to replace the drilling operation with 

carbide drill bit and subsequent finishing operations; The drill bits with integral insert were not technically and economically viable. 

Josué Mota Luiz josuemotaluiz@gmail.com Universidade Federal de Santa Catarina Lourival Boehs 
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ESTUDO DO COMPORTAMENTO ELETROQUÍMICO DO AÇO INOXIDÁVEL ABNT 316L NITRETADO POR DESCARGAS ELÉTRICAS 
Os aços inoxidáveis austeníticos são aplicados na indústria naval, óleo & gás, química, papel e celulose, alimentícia, farmacêutica e médica em implantes cirúrgicos. 

Estes possuem propriedades de: resistência à corrosão, conformação a frio e capacidade de endurecimento por deformação. O aço inoxidável austenítico ABNT 316L 

não é endurecível por têmpera; por isso, o tratamento termoquímico de nitretação possibilita melhoria nas propriedades mecânicas. Neste trabalho, investigou-se o 
efeito da nitretação do ABNT 316L (substrato), pelo processo de Nitretação por Descargas Elétricas (NDE) e o comportamento frente à corrosão eletroquímica. O 

processo de nitretação foi realizado em uma máquina de Usinagem por Descargas Elétricas (EDM) por penetração, foi aplicado eletrodos-ferramenta de cobre e grafita, 

e como fluido dielétrico e fonte de nitrogênio utilizou-se uma solução aquosa de ureia em água deionizada, sobre o substrato. A resistência a corrosão localizada foi 
investigada em meio salino contendo NaCℓ 3,5% p/v, solu ão não aerada (contendo oxig nio naturalmente dissolvido)   temperatura ambiente, segundo os 

procedimentos das normas ASTM G5 (Polarização potenciodinâmica) e ASTM G106 (Espectroscopia de impedância eletroquímica). Os ensaios de polarização 

indicam uma redução na resistência à corrosão por pite do material nitretado e a análise de impedância do aço nitretado evidencia que o mecanismo de corrosão é por 
cinética de transferência de carga nas amostras com nitretação por eletrodo de cobre e com eletrodo de grafita e, cinética de transferência de carga seguido de 

mecanismo difusional para a amostra de aço inoxidável 316L (substrato). Conclui-se que a nitretação com eletrodo de cobre não favorece a resistência à corrosão em 

relação a amostra nitretada com eletrodo de grafita e ao substrato de aço inoxidável 316L. 
Sinval Pedroso da Silva sinvalpedroso@yahoo.com.br Universidade Federal de Minas Gerais Thais  Roberta Campos, Carlos Roberto de 

Araújo, Fernanda Palladino 
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INFLUÊNCIA DO CENTRO DA PONTA DA FRESA ESFÉRICA NA USINAGEM PLANAR COM MATERIAIS DE DIFERENTES DUREZAS E ÂNGULOS DE 

CONTATO NA QUALIDADE SUPERFICIAL 
Na usinagem de moldes e matrizes, devido à característica complexa da geometria imposta a peça, a utilização de fresas de ponta esférica faz se necessária devido a 

incidência do constante contato da ponta esférica da ferramenta em diferentes ângulos, tangenciando as superfícies sinuosas da peça, que são constituídas de diversas 

splines. Ao longo dos anos, diversos pesquisadores têm afirmado que o centro da fresa de ponta esférica em contato com a superfície usinada é prejudicial a qualidade 
superficial, devido o escoamento plástico do material em contato com o centro da fresa sobrepujar a deformação ao cisalhamento. No entanto, nos últimos dois anos 

surgiram divergências dessa afirmativa, quando a dureza do material é próxima dos 60 HRc. Muitas pesquisas foram realizadas sobre a melhor direção e sentido de 

corte na usinagem de superfícies complexas com fresa de ponta esférica, porém cada pesquisador investigou separadamente um tipo de material e dureza. Com base 
nesses trabalhos, é necessário determinar a influência do ângulo de inclinação e dureza do material, a fim de mensurar essas correlações. Foram avaliadas as superfícies 

planares no sentido descendente e direção concordante em dois ângulos de inclinação da superfície: 5° com o centro da fresa em contato com o material e 85° quando a 

fresa corta o material próximo ao seu diâmetro nominal. Também avaliou-se a influência da dureza do material na ocorrência de vibrações em relação a posição de 
contato da aresta cortante da fresa, com duas durezas distintas: 32 HRc e 60 HRc aproximadamente. Apesar da afirmativa mais recente de que o centro é benéfico para 

materiais próximos a 60 HRc, os resultados mostraram que o centro da ferramenta é sempre prejudicial, independente da dureza do material. 
Miguel Dias Júnior miguel.dias.jr@gmail.com Universidade Federal de Santa Catarina Adriano Adriano Fagali de Souza, Thiago Antonio Fiorentin 
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INVERSE IDENTIFICATION OF HEAT FLUX IN DRY DRILLING PROCESS USING PARTICLE SWARM OPTIMIZATION 

The dry drilling process presents a major challenge due to the high temperature values. A finite element model created on Abaqus is used to simulate the temperature 
on the workpiece. This model considers the hole already machined and a move source of heat. The heat flux to the workpiece is modeled as non-uniform in space and 

time. In this study, experimental tests are conducted on 1020 SAE steel workpiece and the temperatures are measured at different points. The inverse procedure based 

on particle swarm optimization (PSO) is used to minimize the error between the measured and simulated temperatures. The coefficients of the heat flux to workpiece 
and the associated error are presented.  

José Medeiros zehmedeiros@gmail.com Universidade do Estado de Santa Catarina Joel Martins Crichigno Filho 
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APLICAÇÃO DE MICROGEOMETRIAS PERSONALIZADAS NO TORNEAMENTO DO AÇO ABNT 4140 ENDURECIDO 

Sabe-se que uma correta preparação de aresta contribui de forma significativa para o aumento da vida da ferramenta, pois elimina os lascamentos na aresta e direciona 
os esforços para dentro do inserto. Com isso, procura-se reduzir a tendência da ferramenta à ruptura e evitar uma taxa elevada de desgaste. Entretanto, esse reforço, 

fundamental na usinagem de aços endurecidos devido à alta carga mecânica na aresta, aumenta a área de contato entre ferramenta e peça, provoca maior deformação do 

cavaco e eleva, consequentemente, os esforços durante o processo, o que pode causar desgaste acelerado. A avaliação da viabilidade de determinada microgeometria 
deve ser realizada no início do processo, antes que ela seja completamente removida devido ao desgaste. Assim, o presente trabalho tem como objetivo demonstrar, por 

meio de uma avaliação preliminar, microgeometrias mais adequadas para aplicação no torneamento de um aço endurecido. Isso foi realizado por meio da medição dos 

esforços de corte e da observação do desgaste da ferramenta nos momentos iniciais do processo. Resultados mostram que elevados comprimentos de contato entre 
ferramenta e peça, obtidos a partir de diferentes preparações de aresta, levam a um desgaste acelerado da ferramenta, inviabilizando seu uso. 

Carlos Ventura ventura@ufscar.br Universidade Federal de São Carlos Heitor Chaves, Amauri Hassui, Alexandre Abrao, Berend Denkena, Bernd Breidenstein 
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ANÁLISE DE DESEMPENHO DE BROCAS DE AÇO RÁPIDO SUBMETIDAS A DIFERENTES TRATAMENTOS SUPERFICIAIS A PLASMA 

Plasma nitriding is the tools of high speed steel designed to increase wear resistance of the cutting edge and reduce the tendency of abrasive material to hold the tool. 
This paper tries to analyse the wear of high speed steel bits M2 under different parameters plasma nitriding and deposition of titanium nitride (TiN). The last holes 

through the first nitriding treatment takes 3 hours, the temperature in the range of 350 °C, 400 °C and 450 ° C. The holes nitrided at 400 ° C provides a process is 
subjected to a film deposition TiN. All experiments were tested by micro-hardness and made in the CNC machining centre in which the specimen was AISI 4340 an 

analysis of the performance between the various treatments that had come to the conclusion that the treatment in a resulting improved processing performance at 450 ° 

C the nitrided layer of the holes was nitrided, was by scanning electron microscopy (SEM) and the profile of microhardness layer nitrided seen the drill was analysed 
was treated at 350 ° C, without, however, it was observed that the hardness value increases with the duration of treatment, and the comprising film deposition TiN little 

relevance in bit performance 

Bruno Dantas bfmec2016@gmail.com Universidade Federal do Rio Grande do Norte Fernanda Fernandes, Igor Olivera Nascimento, Thercio Costa, Igor Lopes de 
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INVESTIGAÇÃO DA QUALIDADE DO FURO GERADO NA FURAÇÃO DE CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 

Aços inoxidáveis austeníticos são utilizados em diversos ramos industriais, fazendo parte de um vasto grupo de produtos. Isto se deve às características técnicas deste 

material como alta ductilidade e elevada resistência a corrosão. Por outro lado, estes aços possuem baixa usinabilidade, influenciada principalmente pela baixa 
condutividade térmica e pela alta capacidade de endurecimento por deformação. Com o objetivo de investigar os esforços de corte gerados e correlacioná-los com a 

qualidade dos furos passantes, verificou-se estatisticamente a furação do aço inoxidável AISI 304 (brocas, rotação, avanço e aplicação do lubrirrefrigerante) sobre 

quatro variáveis de resposta (força de avanço, momento torsor, desvio dimensional e de circularidade do furo) através de um projeto fatorial 2^k. Como principais 
resultados, a força de avanço e o momento torsor foram influenciados pelo avanço e pelo tipo de broca; a circularidade dos furos pela aplicação do fluido 

lubrirrefrigerante; e o desvio dimensional dos furos pelo tipo de broca. Realizou-se também uma comparação das tolerâncias encontradas nos experimentos e na 

literatura. Por fim, obteve-se a otimização do experimento considerando a minimização das intensidades da força de avanço, do momento torsor, e dos desvios 
dimensional e de circularidade dos furos. 

Andressa Caroline da Silva Carvalho engandressacarvalho@gmail.com Universidade Federal do Rio Grande do Sul Fabio Telles, Alexandre 

José  Baumgaertner Filho, André J. Souza 
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AVALIAÇÃO DO PARÂMETRO DE RUGOSIDADE CV DE CILINDROS DE BLOCOS DE COMPRESSORES HERMÉTICOS USINADOS PELO PROCESSO 
DE BRUNIMENTO FLEXÍVEL 

O objetivo deste trabalho é avaliar por meio de um planejamento fatorial completo o efeito das condições de usinagem (rotação, velocidade de avanço e números de 

golpes da ferramenta) empregados durante o processo de brunimento flexível no coeficiente de vazio CV do cilindro de blocos de compressores herméticos. O 
brunimento convencional foi efetuado por meio de uma máquina brunidora vertical multifuso, do fabricante Gehring, utilizando um conjunto de três brunidores, sendo 

um de desbaste (120 mesh), um de semi-acabamento (270 mesh) e um de acabamento (600 mesh). O brunimento flexível foi realizado utilizando um centro de 

usinagem CNC e um brunidor flexível que é composto por uma haste metálica e cerdas de nylon com lóbulos abrasivos nas pontas. A avaliação do coeficiente de vazio 
CV foi efetuada por meio de um rugosímetro eletromecânico. A incerteza de medição foi estimada, aplicando o método proposto no GUM. Os resultados indicaram que 

o processo de brunimento flexível utilizando 3 golpes da ferramenta, rotação de 700 rpm e velocidade de avanço de 1400 mm/min proporcionou o menor coeficiente de 

vazio CV dentre os parâmetros de usinagem utilizados. A ANOVA indicou que os valores médios do CV antes e após o brunimento flexível são estatisticamente 
diferentes e, portanto este parâmetro caracteriza de forma adequada as superfícies brunidas. A redução do coeficiente de vazio é um indicativo de superfícies mais lisas 

o que pode acarretar em um aumento da resistência ao desgaste e, consequentemente, maior eficiência do compressor. 

Leandro Carvalho Pereira cp.leandro@hotmail.com Universidade Federal de Uberlândia Rosenda Arencibia, Luciano  José Arantes, Marcio Bacci Da Silva, Eder 
Silva Costa, Cristiano Rafael Schramm 

_________________________________________________________________________________________ 

 
AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO ESTADO DE SUPERFÍCIE SOBRE A RESISTÊNCIA À FADIGA DE AÇOS CARBONO 

O inegável apelo por soluções sustentáveis nas mais diversas atividades econômicas se verifica, também, no setor metalmecânico, no qual pequenas reduções na massa 

de componentes produzidos podem significar um notável ganho do ponto de vista da ergonomia, ou mesmo uma considerável diminuição no consumo de combustíveis. 
Nesse contexto, a garantia de projetos robustos faz-se possível graças aos mecanismos de aumento de resistência aplicáveis em materiais metálicos, a saber: redução do 

tamanho de grão, solução sólida, encruamento, segundas fases ou tratamentos de superfície. Neste trabalho foi estudada a influência do estado de superfície de corpos 

de prova de aços ABNT 1020 encruado e ABNT 1045 recozido sobre o limite de resistência à fadiga em três condições distintas, a saber: 1 – como usinado (por 
torneamento) e após acabamento por 2 – lixamento e 3 – jateamento. Esta influência foi analisada por meio de ensaios de fadiga de flexão rotativa com tensão reversa e 

os resultados analisados por abordagens estatísticas baseadas no “m todo da escada”. Os resultados mostraram um aumento maior na resistência à fadiga para os corpos 

de prova jateados em razão das tensões residuais compressivas que este processo impõe. O efeito foi mais marcante nos corpos de prova de aço ABNT 1045 em razão 
de seu estado recozido. 

Armando Ítalo Sette Antonialli antonialli@ufscar.br Universidade Federal de São Carlos Daniel Garcia Ribeiro, Carlos Ventura, Vitor  Sordi, ROGERIO  
SPATTI 
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ESTUDO DO PROCESSO DE FURAÇÃO COM ALTAS TAXAS DE AVANÇO NA LIGA DE ALUMÍNIO 7075  

As ligas de alumínio são bastante utilizadas no setor metal mecânicas por apresentarem uma ampla gama de aplicações em produtos industrializados. O alumínio 7075-
T6 apresenta uma boa relação entre resistência mecânica e peso específico, além de boa condutividade térmica e resistência à corrosão. O processo de furação do 

alumínio 7075-T6 é frequentemente adotado em vários setores industriais, porém tem poucos estudos relacionados com altas taxas de avanço na furação. Este trabalho 

teve com objetivo otimizar o processo baseado na variação dos parâmetros de usinagem melhorando a rugosidade. Neste estudo foram comparados os processos de 
furação com parâmetros convencionais e com altas taxas de avanço. Furos passantes com diâmetro de 3,5 mm foram realizados em corpos de prova da liga de alumínio 

7075-T6 com profundidade de 15 mm. Foi utilizado um planejamento estatístico usando o método de superfície de resposta com as variáveis de entrada; velocidade de 

corte, avanço de corte e sistema de refrigeração. Como respostas foram consideradas os valores de rugosidade e os esforços de usinagem. Os resultados mostraram que 
os valores de torque foram menores utilizando furação a seco. As furações com altas taxas de avanço apresentaram valores de rugosidade inferior e valores da força 

axial maior. Pode-se concluir que as altas taxas de avanço nas furações de Alumínio 7075-T6 contribuem com maior produtividade e melhor rugosidade. 

Waslley Coelho waslleyamaral@hotmail.com Universidade Federal de São João del Rei Lincoln  Teixeira, Thiago Castro Freitas, Samuel Freitas, Carlos 
Henrique Lauro, Lincoln Brandão 
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EFEITO DE ESCALA NO MICROFRESAMENTO DE AÇO COM GRÃOS ULTRAFINOS 

Este trabalho determinou a influência do avanço por dente e do tamanho de grão da peça no efeito de escala e rebarba da peça ao produzir canais retos por 

microfresamento de topo. Os ensaios foram conduzidos em um centro de microusinagem CNC Kern Pyramid Nano, variando o avanço por dente em 0,25; 0,5; 0,75; 1; 
1,25; 2; 3 e 4 µm/z. Os aços COS AR 60 como recebido perlítico-ferrítico (tamanho de grão de 11 µm) e COS AR60 com grãos ultrafinos ferrítico (tamanho de 0,7 

µm) foram empregados nos testes. Microfresas Sandvik R216.32-00830-AI08G 1620 de carbeto de tungstênio de duas arestas, revestidas de TiAlN, diâmetro de 800 

µm e raio de aresta de 1,9 µm foram aplicadas nos ensaios. Foram consideradas três observações para cada condição de corte sem a influência do desgaste da 
ferramenta para aplicação da Análise de Variância. Os resultados indicam que a redução do tamanho de grão e a fase ferrítica não foram significativos no efeito de 

escala e na formação de rebarba. Por outro lado, o aumento do avanço em 16 vezes diminuiu a energia específica de corte e o tamanho da rebarba em 92% e 86%, 

respectivamente.  
Fernando Brandão de Oliveira fernandobrandao@ifsp.edu.br Instituto Federal de São Paulo Alessandro Rodrigues, Adriana Norcino, André Zanatta 

_________________________________________________________________________________________ 
 

REDUÇÃO DE VIBRAÇÕES POR MEIO DE AMORTECEDOR DE PARTÍCULAS AUXILIADO POR AR COMPRIMIDO 

O processo de usinagem é um dos mais utilizados na indústria metal-mecânica e tem por finalidade a obtenção de forma, dimensões, acabamentos ou uma combinação 
qualquer destes três por meio de remoção de material. Este processo está sujeito à vibrações oriundas de diversas fontes e, se estas atingirem amplitudes elevadas ou 

frequências próximas às frequências naturais do sistema, podem diminuir severamente a vida da ferramenta e prejudicar o acabamento da peça usinada. O efeito das 

vibrações é intensificado no torneamento interno de furos longos, no qual a ferramenta se assemelha a uma viga engastada. Para minimizar as vibrações, uma das 
soluções é a utilização de amortecedores passivos e ativos com diferentes tipos de construções. Este trabalho se utilizou do amortecedor de partículas aliado ao ar 

comprimido com intuito de induzir agitação nas partículas e aumentar a quantidade de impactos das mesmas contra o corpo da ferramenta. Os ensaios foram realizados 

em bancada, com uma ferramenta que possuía uma cavidade preenchida com 30% esferas de aço (em volume) auxiliado por ar comprimido em pressão de 5 bar, 
excitado por um atuador pneumático. Foram simuladas: barra de mandrilar com e sem esferas e com e sem ar comprimido. O amortecedor de partículas com o auxílio 

de ar comprimido apresentou menores sinais de aceleração tanto na amplitude como no período dentre os ensaios realizados, constatando uma melhor atenuação na 

vibração da ferramenta. 
Herbert Aguiar hcaguiar@hotmail.com.br Instituto Federal de São Paulo Amauri Hassui, Daniel Suyama, Henrique Kull Neto 
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INFLUÊNCIA DA MICROESTRUTURA DO FERRO FUNDIDO NODULAR NOS ESFORÇOS DE USINAGEM DURANTE O FRESAMENTO 

Os esforços de usinagem são um importante indicativo do processo de usinagem, podendo ser utilizado para auxiliar no monitoramento do desgaste da ferramenta de 

corte. Sabe-se que o gasto com ferramenta de corte representa uma parcela considerável no custo total da produção, portanto, a medição e o monitoramento adequado 
dos esforços durante a usinagem possibilitam determinar o momento exato da troca da ferramenta de modo a evitar prejuízos com descarte prematuro de ferramentas, 

paradas excessivas de produção e perda de produtos semi-acabados. Este trabalho avaliou o comportamento dos esforços de usinagem ao longo da seção transversal de 

barras circulares de ferro fundido nodular produzido por fundição contínua por meio da operação de torneamento. Os parâmetros avaliadores nesses ensaios foi a força 
de usinagem e a potência de usinagem. Foi verificado maiores níveis de esforços nas ferramentas que usinaram à região do núcleo em relação às ferramentas que 

usinaram à região da zona intermediária e da periferia. A microestrutura com matriz perlítica e a resistência mecânica foram que mais contribuiu para as maiores forças 

e potência encontrados nesta região. 
Jose Gomes de Sousa aeciosousa@yahoo.com.brUniversidade Tecnológica Federal do Paraná 
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ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DA TEMPERATURA NA FERRAMENTA DURANTE O PROCESSO DE TORNEAMENTO 

No processo de torneamento, uma elevada parcela da potência de corte é convertida em calor, gerando aumento da temperatura na região de contato ferramenta-peça. 

Esse efeito contribui com os mecanismos térmicos de desgaste da ferramenta, reduzindo sua vida, e pode causar alterações na camada subsuperficial da peça, 
prejudicando sua integridade. Com o objetivo de compreender o comportamento da temperatura na região de corte, este trabalho apresenta análises térmicas 

computacionais, empregando o método dos elementos finitos, para a previsão da evolução da temperatura na ferramenta durante o processo de torneamento. A 

distribuição da temperatura em função do tempo foi avaliada a partir de dados experimentais da potência de corte obtidos para duas condições de aresta da ferramenta 
no torneamento de um aço endurecido com insertos de CBN. 

Carlos Ventura ventura@ufscar.br Universidade Federal de São Carlos Alexandre Malavolta 
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COMPARAÇÃO ENTRE VELOCIDADE DE CORTE CONSTANTE E VARIÁVEL NUMA FERRAMENTA TOROIDAL NO PROCESSO DE FRESAMENTO 

DE SUPERFÍCIE ESFÉRICA 
A usinagem caracterizada pelo processo de fresamento permite obter várias formas geométricas por meio de aplicação de diferentes estratégias, onde se utiliza uma 

ferramenta de corte denominada fresa. A fresadora é o equipamento utilizado para o fresamento, onde a operação consiste na utilização da fresa, que terá um 

movimento de rotação sobre seu próprio eixo, e que combinam movimentos concomitantes dos eixos da máquina com a ferramenta gerando a remoção progressiva de 
material a fim de obter a forma geométrica desejada. A utilização dos softwares para se programar esses movimentos, permitiu um aumento na complexidade dos 

produtos e, consequentemente as ferramentas também acompanharam as evoluções tecnológicas, principalmente na aplicação da manufatura de moldes e matrizes, 

onde as ferramentas mais utilizadas neste processo são as fresas de topo esférico e também as fresas topo com raio de ponta conhecida como fresa toroidal. O emprego 
da usinagem com fresa toroidal ou esférica em conjunto com movimento simultâneo de dois ou três eixos, apresenta uma variação do diâmetro de contato da ferramenta 

chamado de diâmetro efetivo de corte. As configurações da velocidade de corte e velocidade de avanço nas fresadoras são baseadas no diâmetro da fresa e não pelo 

diâmetro efetivo de corte, o que faz com que a fresa trabalhe com velocidades de corte diferentes durante uma usinagem de superfície esférica, interferindo diretamente 
na vida útil da ferramenta, acabamento superficial e nos tempos de usinagem. Com base nesta problemática, tem-se como objetivo geral evidenciar as possíveis 

vantagens obtidas por meio da utilização de um programa parametrizado, onde terá as correções de rpm de acordo com o diâmetro efetivo de contato e compará-los 
com a usinagem proveniente da programação convencional, onde terá rpm constantes. Serão usinados corpos de prova por meio dos dois processos analisando as 
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variações de vida de ferramenta, acabamento superficial e tempo de usinagem. Os testes experimentais demonstraram que o desgaste da ferramenta ficou uniforme na 
situação de velocidade de corte constante que implicaram no aumento da vida da ferramenta, no entanto o tempo de corte aumentou substancialmente e o acabamento 

manteve nos padrões esperados. 

Roberto Giani Pattaro Junior pattarojunior@yahoo.com.br SENAI WALLYSON SILVA, Anderson Aguiar 
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EFEITO DE ESCALA EM MICROFURAÇÃO DE COMPÓSITOS 
O objetivo deste artigo é avaliar os esforços de corte e o efeito de escala em microfuração de compósitos. Os corpos de prova foram fabricados em compósito matriz 

termoplástica de sulfeto de polifenileno (PPS) reforçado com fibra de carbono T300, na proporção de 50% em volume. Os microfuros foram realizados com uma 

microbroca de 0,6 mm de diâmetro, variando-se dois níveis de velocidade de corte e seis de avanços. Os ensaios foram monitorados com o minidinamômetro de 3 
componentes Kistler 9256C2. O efeito de escala fica evidente no comportamento da força de avanço, torque e forças específicas quando a espessura não deformada do 

cavaco é menor que o raio de aresta da ferramenta. Uma mudança no mecanismo de remoção do material para espessuras de cavaco inferiores a 50% do raio de aresta 

sugere que exista o fenômeno de mínima espessura de corte (hmin), mesmo em materiais heterogêneos. 
Igor Basso igorbasso17@gmail.com Universidade de São Paulo Alessandro Rodrigues, Marcelo Batista 
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ESTUDO DOS DANOS SUPERFICIAIS RELACIONADOS AO TAMANHO DE GRÃO NA USINAGEM POR ABRASÃO EM ELEMENTOS ÓPTICOS 

FABRICADOS EM ZERODUR® 

Os processos abrasivos de usinagem aplicados para obtenção de superfícies com qualidade óptica baseiam-se na remoção dos danos provocados na superfície após o 
processo de corte e geração da peça. Estes danos são essencialmente conjunto de trincas compostas por trincas médias laterais e radiais. Para a remoção desses danos, 

durante o processo é empregada uma sequência de grãos abrasivos de tamanho maior para o menor tal que, o grão seguinte tem pouco mais que a metade do tamanho 

do grão anterior. Neste estudo, o desempenho do processo de remoção de material para obtenção de superfície com qualidade óptica em ZERODUR® será investigado. 
A análise realizada em amostras de ZERODUR® mostra que a profundidade dos danos nas superfícies atingem, após o processo de corte e geração, valores médios da 

ordem de 30 micrometros ou maiores. Para o auxílio no entendimento da influencia do tamanho do grão na redução destes danos, foram preparados dois conjuntos de 

amostras que receberam processo de usinagem por abrasão convencional. O tempo de cada etapa do processo foi monitorado em ambos os conjuntos. Usando um 
perfilometro óptico, após cada etapa foi verificado o acabamento superficial e avaliado o parâmetro volumétrico para auxiliar na análise da remoção dos defeitos. Os 

resultados demonstram uma relação não linear entre o tamanho de grão utilizado e a quantidade de danos retirados em cada etapa. Os dados encontrados neste estudo 
fornecem relevantes informações sobre a relação entre o tamanho do grão e a taxa de remoção durante o processo de usinagem por abrasão. 

José Antonio Otoboni joseotoboni@ifsp.edu.br Universidade de São Paulo Renato Goulart Jasinevicius 

_________________________________________________________________________________________ 
 

ESTUDO DAS TENSÕES RESIDUAIS NO TORNEAMENTO DO AÇO AISI 4340 COM DIFERENTES PARÂMETROS DE CORTE 

Nos processos de fabricação por usinagem a combinação dos efeitos gerados pelo esforço mecânico do contato da ferramenta com a peça usinada, a geração de calor 
por atrito e as transformações de fases é responsável pelo surgimento das tensões residuais. Entretanto, os parâmetros de corte utilizados na usinagem influenciam de 

maneira distinta na integridade superficial do material usinado, resultando em diferentes estados de tensões residuais. Dessa forma, o presente trabalho tem como 

objetivo avaliar a influência da variação dos parâmetros de avanço e profundidade de corte no comportamento das tensões residuais e no acabamento superficial no 
torneamento do aço AISI 4340. A análise das tensões residuais foi feita por difração de raios-X pelo método do sen²Ψ. Os resultados mostraram que o aumento do 

avanço impacta diretamente na formação de maiores tensões residuais superficiais trativas, enquanto que o emprego de menores avanços e profundidades de corte gera 

melhor acabamento superficial. Além disso, o perfil das tensões residuais em profundidade mostrou que as tensões trativas superficiais de elevada magnitude 
decrescem rapidamente nas camadas subsuperficiais, se tornando compressivas a 20 μm para algumas condições de corte. 

Maria Cindra Fonseca mcindra@vm.uff.br Universidade Federal Fluminense Mateus Martins 
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CARACTERIZAÇÃO DOS PARÂMETROS DE SUPERFÍCIE E DA TENSÃO RESIDUAL DO AÇO ABNT 4340 ENDURECIDO APÓS RETIFICAÇÃO 

UTILIZANDO DIFERENTES FLUIDOS DE CORTE 
A caracterização da topografia de superfícies de engenharia é muito importante em aplicações envolvendo atrito, lubrificação e desgaste. Embora a grande maioria das 

superfícies seja especificada por parâmetros 2D, muitas vezes eles não são suficientes para caracterizar uma superfície. Nota-se um amplo esforço por parte dos 

fabricantes e da comunidade científica em desenvolver parâmetros e metodologias com o intuito de caracterizar as superfícies para uma aplicação funcional específica. 
No processo de retificação, as elevadas temperaturas ocorrem devido à remoção de material e são geradas tensões residuais na superfície usinada, afetando o 

comportamento mecânico do material. O desempenho da retificação depende das condições de lubri-refrigeração, evitando o superaquecimento da peça que poderá 

interferir na sua integridade superficial. Nesse sentido, este trabalho visa caracterizar por meio dos parâmetros funcionais (Kp, Rk, Rpk, Rvk), do parâmetro estatístico 
(Rku), da rugosidade (Ra) e da tensão residual o comportamento da superfície do aço ABNT 4340 endurecido após a retificação de mergulho utilizando diferentes 

fluidos de corte (Mix - 50% fluido integral a base de óleo mineral e 50% óleo de soja; fluido integral a base de óleo mineral e fluido de corte sintético), bem como a 

utilização da técnica de Mínima Quantidade de Lubrificante (MQL). Em geral, os resultados viabilizaram a utilização do fluido Mix seguido pelo MQL, pois os 
mesmos apresentaram as maiores tensões residuais de compressão, sendo esta benéfica para a superfície atuando como inibidora da nucleação e propagação de trincas. 

Em relação aos parâmetros funcionais, o fluido de corte integral obteve melhor desempenho, devido este fluido permitir maior poder de lubrificação em relação aos 

demais fluidos utilizados. Conclui-se que, os resultados possibilitam o uso do fluido Mix e da técnica de MQL como alternativa ao uso do fluido de corte sintético. 
Davi Silva leonardo.robertosilva@hotmail.com Centro Federal de Educação Tecnológica de minas Gerais Leonardo Silva, Francisco Santos, Fernando Júnio  Duarte 
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INFLUÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÂNGULO DA DIREÇÃO DE AVANÇO NA RUGOSIDADE EM OPERAÇÕES DE FRESAMENTO DE MATRIZES E 

MOLDES 

O fresamento é um dos processos mais utilizados para a fabricação de moldes e matrizes. Mesmo utilizando modernas técnicas de fresamento em altas velocidades, que 
conferem menor rugosidade à superfície usinada, o polimento manual ainda é necessário, gerando maiores custos e erros geométricos ao produto. Portanto, o processo 

de fresamento de perfis complexos de moldes e matrizes ainda tem muito a ser estudado e melhorado a fim de se reduzir o tempo gasto com o processo de polimento. O 

ângulo de contato entre ferramenta/peça e as direções de avanço ascendente/descendente tem forte influência na vida da ferramenta e na rugosidade dos moldes e 
matrizes. A fim de abordar este problema, foram realizados ensaios de fresamento em superfícies planas e semi-cilíndricas com inclinações de 5°, 45° e 85° da peça em 

relação ao eixo da ferramenta, de aço ferramenta (AISI D6 – 60HRc) com ferramenta de ponta esférica, com o objetivo de analisar a influência do ângulo da direção de 

avanço na rugosidade da peça. A principal conclusão é que quando o ângulo da direção de avanço é pequeno e o centro da ferramenta está envolvido no corte, a 
rugosidade apresentou menores valores, embora nesta condição ocorra maior deformação plástica da superfície usinada. 

Innocenzo Scandiffio innocenzo@globo.com Universidade Estadual de Campinas Anselmo Diniz, Adriano Adriano Fagali de Souza 
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AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO FLUIDO DE CORTE NA FORMAÇÃO DE REBARBA NO PROCESSO DE MICROFRESAMENTO DE INCONEL 718 E 

AÇO INOXIDÁVEL DUPLEX UNS S32205 
Assim como na usinagem convencional, os processos de microusinagem não estão isentos de produzirem peças com rebarbas. Embora essas rebarbas possuam 

dimensões menores, são proporcionalmente muito maiores se comparadas com a magnitude dos parâmetros de corte e altura de rebarbas formadas nos processos de 
macrousinagem. Elas podem causar problemas na montagem de peças e, além disso, a sua remoção nos micro-componentes é muito mais complexa, se comparada às 
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peças com dimensões convencionais. Dessa forma, destaca-se a importância de se explorar maneiras de minimizar a formação de rebarbas no processo de 
microusinagem. Diante do exposto, este trabalho visa investigar a influência do fluido de corte na formação de rebarbas no processo de microfresamento do Inconel 

718 e do aço inoxidável duplex UNS S32205. Para tanto, foram realizados ensaios para fabricação de microcanais, utilizando uma microfresadora CNC de 4 eixos e 

microfresas de metal duro revestidas com TiN de 381 µm de diâmetro. Pré-testes foram realizados a fim de escolher as condições de corte mais adequadas. Foram 
utilizadas duas técnicas diferentes de aplicação de fluido, MQF, na microusinagem do aço inoxidável duplex, e submerso, durante o microfresamento do INCONEL 

718. As rebarbas foram examinadas utilizando-se um microscópio eletrônico de varredura e sua altura medida através de um perfilômetro. Os resultados mostram que o 

uso do fluido de corte exerceu influência negativa na formação de rebarba na microusinagem do aço inoxidável duplex, entretanto, atuou de forma positiva nas rebarbas 
formadas no microfresamento do INCONEL 718, reduzindo a altura significativamente. 

Aline Santos alinegsantos_23@hotmail.com Universidade Federal de Goiás Marcio Bacci Da Silva, Maksym Ziberov, Mark Jackson, Daniel Fernandes da Cunha 
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INTERAÇÃO FERRAMENTA DE CORTE E MATERAL DA PEÇA NO MICROFRESAMENTO DE CANAIS EM UM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E BAIXA 

LIGA 
A microestrutura do material da peça é um importante fator no microcorte de aços multifásicos. Estudos procuram a compreensão da relação entre a microestrutura da 

peça e as condições de usinagem para promover a qualidade da superfície de microcomponentes. Neste trabalho, um aço de alta resistência e baixa liga (HSLA), com 

tamanho médio de grão de 10 µm para a ferrita e 5 µm para a perlita, foi microfresado com microfresas de 200 e 800 µm de diâmetro à 10000 e 54000 rpm de rotação 
do eixo-árvore. Nos testes foram produzidos microcanais utilizando avanços por dente de 0,5, 3 e 10 µm/dente, cujas superfícies foram caracterizadas com auxílio de 

um microscópio laser 3D. Os resultados mostraram que com a redução do diâmetro da microfresa, ocorreu a minimização dos defeitos nas superfícies microfresadas. O 

aumento da rotação do eixo-árvore também minimizou os defeitos superfícies, além de melhorar a rugosidade dos microcanais. Estas análises confirmaram que 
utilizando aços multifásicos com tamanho de grão menor que o de aços multifásicos convencionais testados pela literatura, defeitos superfícies e rugosidade são 

melhores controlados durante o processo de microfresamento. 

Cleiton Assis fazolocla@hotmail.com Instituto Federal de São Paulo Renato Goulart Jasinevicius, Alessandro Rodrigues 
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COMPARAÇÃO DO DESEMPENHO DE FERRAMENTAS DE SI3N4 E AL2O3 NO TORNEAMENTO DO FERRO FUNDIDO NODULAR AUSTEMPERADO 
O ferro fundido nodular austemperado é uma classe de ferro fundido que vem ganhando espaço no setor industrial devido as suas propriedades mecânicas. Por possuir 

como característica, a melhoria de propriedades mecânicas como resistência ao desgaste, dureza e tenacidade, o ferro fundido nodular austemperado vem sendo 
utilizado em substituição aos outros ferros fundidos. A principal limitação técnica do ferro fundido nodular austemperado é atribuída a sua usinabilidade relativamente 

baixa sendo que, as principais dificuldades da sua usinagem estão na sua elevada dureza e na sua microestrutura, pois, devido à presença de austenita com alto teor de 

carbono, ao sofrer deformação durante a usinagem a mesma se transforma em martensita. Atualmente o desenvolvimento de ferramentas com elevadas resistências 
permite a usinagem de materiais com elevadas durezas. Materiais cerâmicos e o nitreto cúbico de boro (CBN) estão sendo empregados na indústria em usinagem de 

materiais endurecidos como o ADI devido suas propriedades, como elevada dureza à quente e resistência ao desgaste. A especificação de ferramentas de usinagem, 

além de associar aspectos relacionados com a evolução tecnológica quanto aos seus materiais, projetos, texturas, também está relacionada à produtividade, redução de 
custos e com a qualidade dos produtos fabricados. Dessa forma, esta pesquisa teve por objetivo avaliar o desempenho de duas ferramentas cerâmicas, a base de alumina 

e de nitreto de silício puro, no torneamento longitudinal do ferro fundido nodular austemperado. Para os experimentos, utilizou-se um planejamento aleatorizado por 

níveis, modelo de efeito fixo, para dois níveis das variáveis de influência do processo, como o avanço da ferramenta (f) e a velocidade de corte (Vc). Nesta etapa, as 
variáveis de respostas foram a força de corte (Fc) e a rugosidade média (Ra), avaliados na condição da ferramenta nova. Como principal resultado desta primeira fase, 

destaca-se que a ferramenta a base de alumina apresentou menores forças de corte, independente da condição de corte, enquanto que a ferramenta de nitreto de silício 

puro apresentou melhor acabamento superficial. Dando continuidade aos experimentos, optou-se por avaliar a integridade das superfícies das ferramentas nos níveis 
máximos de avanço da ferramenta e velocidade de corte, avaliando a rugosidade da peça usinada e o desgaste e/ ou avaria da ferramenta para um comprimento de corte 

total de 256 metros. A ferramenta a base de alumina apresentou maior resistência ao desgaste, no entanto, em alguns ensaios, a mesma apresentou lascamento e quebra 

da aresta de corte no comprimento de corte de 34 metros.  
Fábio Assunção Rosa fabiorosa@ufsj.edu.br Universidade Federal de São João del Rei Frederico Ozanan Neves, Tatiane Rosa, Guilherme Braga 

_________________________________________________________________________________________ 

 
ANÁLISE DOS ESFORÇOS DE CORTE NO TORNEAMENTO DO AÇO ENDURECIDO ABNT 52100 

Com a evolução dos processos de usinagem, no que tange ao desenvolvimento de máquinas-ferramentas mais rígidas e precisas à altas rotações, e de materiais para 

ferramentas de corte mais duros e resistentes ao desgaste em altas temperaturas, atualmente é possível tornear materiais endurecidos, o que há alguns anos só podiam 
ser usinados por retificação. O torneamento de materiais endurecidos, quando comparado à retificação, pode apresentar algumas vantagens, como: possibilidade de não 

usar fluido de corte, eliminação de etapas do processo de fabricação, aumento da produtividade, baixo consumo de energia por volume de material usinado e 

possibilidade de realizar várias operações numa mesma fixação, garantindo as características geométricas da peça e reduzindo o tempo de usinagem. O objetivo deste 
trabalho consistiu em analisar os esforços de corte provenientes da operação de torneamento a seco do aço ABNT 52100 endurecido (60 ± 2 HRC), utilizando a 

metodologia de superfície de resposta. As ferramentas de corte utilizadas foram insertos de cerâmica mista (Al2O3 + TiC) revestidos com TiN e as variáveis de entrada 

foram a velocidade de corte, o avanço da ferramenta e a profundidade de usinagem. Desta forma, pôde-se verificar que todas as variáveis de entrada apresentaram 
influência sobre os esforços de corte. A força passiva apresentou a maior componente entre os esforços de corte, sendo seguida pela força de corte e pela força de 

avanço, respectivamente. Os menores esforços de corte foram obtidos utilizando baixos valores de avanço, profundidade de usinagem e velocidade de corte. 

José Edmilson Martins Gomes jedmilsongomes@yahoo.com.br Universidade Federal de Itajubá Étory Arruda, José Veríssimo Ribeiro de  Toledo, Gilbert  Silva, João 
Roberto Ferreira 
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STUDY OF THE MACHINING BY TURNING OF THE NICKEL SUPER ALLOY PYROMET A31: FLOOD FLUID X MQL 

The increasing competition between companies in the world market makes the same seek processes that ensure lower costs allies to high productivity and high quality 

product. Thus the great industrial and technological development has increased the search for machining processes that promote, for example, great capacity of chip 
removal, reduction of damage and tool wear and minor impacts to the environment. Regarding nickel alloys, they have an extremely important role in the automotive 

and aeronautics industry among others. The nickel super alloy studied is the Pyromet A31for having mechanical strength and corrosion resistance at temperatures of 

approximately 815 °C, for both two conditions of the alloy were used hot rolled and hot rolled followed solubilization. The objective of this work is to study the 
influence of the application of cutting fluids in turning, and thus promote the optimization of machining this super alloy. The super alloy was turned using various 

machining parameters: cutting speed, feed rate, depth of cut, Minimum Quantity Lubrication (MQL), Flood Fluid, cutting tools with coating and without coating. After 

turning chip samples were obtained, was measured roughness of the material, volume of removed chip, cutting length and held macrostructural analyzes and of lifetime 
of the tools used in order to detect possible wear. In this work it can be seen that in general the application of coating cutting tools present greater cutting lengths when 

compared to without coating. Regarding the use of MQL noted that despite of ecologically correct not promote cutting lengths sufficient to viable its application, 

however when it is necessary lower values of roughness the MQL showed efficient.  
RENANN PEREIRA GAMA renann.gama@hotmail.com Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"  Marcos Ribeiro, Marcelo  Antunes de Paula 
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MONITORAMENTO DA RETIFICAÇÃO DE CERÂMICAS AVANÇADAS USANDO TRANSDUTORES PIEZELÉTRICOS DE BAIXO CUSTO E REDES 

NEURAIS ARTIFICIAIS 
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Os estudos do desgaste do rebolo e da rugosidade da peça tornaram-se parâmetros importantes no monitoramento do processo de retificação de cerâmicas avançadas. 
Este trabalho tem o objetivo de analisar o uso de transdutores piezelétricos de baixo custo do tipo PZT (Lead Zirconate Titanate) no monitoramento do processo de 

retificação de cerâmicas avançadas implementando modelos de redes neurais artificiais (RNA). A fim de comprovar a eficácia dos resultados do PZT um sensor de 

emissão acústica (EA) comercial e consolidado também foi usado no trabalho, bem como a potência do motor de acionamento do rebolo foi medida para o uso de 
estatísticas posteriormente. Ensaios foram realizados em laboratório usando uma máquina retificadora plana equipada com um rebolo diamantado com ligante 

resinóide. Neste sentido, corpos de prova de cerâmica alumina foram usinados em diferentes profundidades de corte, usando diferentes velocidades da peça, com 

velocidade de corte constante, representando condições de retificação leves e agressivas. Medições de rugosidade foram realizadas em diferentes pontos ao longo das 
peças, após a retificação, usando um rugosímetro portátil. Para o monitoramento do processo, foi usado um sensor PZT e um sensor de EA, ambos fixados no suporte 

da peça. Um osciloscópio fez a aquisição dos sinais puros em uma taxa de amostragem de 2 milhões de amostras por segundo. Técnicas de processamento digital de 

sinais foram usadas, tais como, a transformada rápida de Fourier (FFT) e estatísticas derivadas dos sinais de EA e PZT, como o DPO (produto dos desvios padrão de 
EA pela potência média) e o valor médio, buscando uma correlação com a rugosidade. Foi possível analisar o espectro de frequências dos sinais, bem como as 

diferentes características de cada profundidade de corte. Foi feita uma análise especial de duas bandas de frequência diferentes usando filtros digitais, demonstrando 

que o parâmetro DPO tem uma estreita semelhança com a rugosidade. Foi implementada uma RNA de classificação com todos os resultados obtidos. Todas as entradas 
foram testadas, usando duas entradas por vez, com uma tabela neurônio de três camadas com 75 possibilidades diferentes, tendo assim 1125 testes realizados. Foi 

escolhido o resultado que apresentou menor erro. Os testes produziram resultados satisfatórios para o monitoramento do processo de retificação de cerâmicas 

avançadas, refletindo na sua otimização. 
Martin  Aulestia martin_titon_16@hotmail.com Universidade Estadual Paulista - Faculdade de Engenharia de Bauru Pedro Oliveira 
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ESTUDO EXPERIMENTAL SOBRE A UTILIZAÇÃO DE GORDURA ANIMAL COMO FLUIDO DE CORTE NO PROCESSO DE ROSQUEAMENTO 

The objective of this study was to evaluate and demystify the popular, and so far subjective, superior performance of swine fat used as cutting fluid in the process of 

internal threading on steels with die tool, in comparison to synthetic cutting fluid. In order to evaluate the real usage of swine fat, interviews were conducted at ten 
companies of the metalworking area from several cities of the state, and the current usage of this cutting fluid was detected. The chemical properties most relevant to its 

use were also analyzed, as pH, density, flash point, corrosion and the temperature that it needs to be heated to reach the same viscosity of the fluid. In order to evaluate 

the fluids performance, the cutting efforts (motion and torque forces) were measured for three distinct situations (dry, swine fluid and synthetic fluid) using a 
dynamometer attached to a milling machine. The die tool productivity in the practical use, however, was verified using a pneumatic threader with an articulated arm 

until it broke, carried out dry, with swine fat and with synthetic fluid, in triplicate, allowing the statistical analysis of the results. Companies invest a lot in the 
development and marketing of new products in order to stay in the market, replacing standard products even if they do not have a superior performance. Therefore, it 

was verified, by the end of this research, the greater efficiency of swine fat compared to dry machining and to synthetic cutting fluid – used in large industrial scale –, 

as well as the studied fluid was characterized. 
Daniel Carlos Konzen dkonzen@univates.br Centro Universitário UNIVATES Guilherme  Cortelini da Rosa 
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MONITORAMENTO DA OPERAÇÃO DE DRESSAGEM DE REBOLOS DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO USANDO TÉCNICAS DE EMISSÃO ACÚSTICA 

A dressagem é uma operação extremamente importante para o processo de retificação. O seu objetivo é condicionar a ferramenta rebolo, para que suas características e 

formatos originais sejam restabelecidos, devido ao desgaste produzido ao longo do processo. Sistemas de monitoramento em tempo real usando emissão acústica têm 
sido propostos, entretanto, sem a preocupação de observar de que modo as frequências dos sinais, possivelmente, se relacionam com algumas características da 

ferramenta, tais como sua topografia e sua condição de afiação. Deste modo, pretende-se investigar o conteúdo harmônico do sinal puro de emissão acústica quando da 

dressagem de rebolos de óxido de alumínio com dressador de ponta única, utilizando Transformada Rápida de Fourier (FFT - Fast Fourier Transform) e os princípios 
de média móvel na escolha da banda frequência que melhor caracteriza a operação de dressagem. No estudo de potência do sinal foi utilizado a média e o desvio-

padrão do valor RMS da passada para classificar as condições da ferramenta abrasiva (rebolo) e, posteriormente, foi utilizado o coeficiente de variação para avaliar a 

dispersão dos resultados médios em cada passada. Os resultados mostraram que a aplicação dos princípios de média móvel para suavizar os espectros de frequência 
resultou na escolha de uma banda de frequência adequada, a qual foi utilizada para calcular os valores RMS médios de cada passada e, então, os coeficientes de 

variação foram calculados para cada passe. Quando da comparação dos valores RMS médios com os valores de coeficiente de variação, os resultados mostraram que 

ambas as estatísticas tendem a uma estabilidade à medida que a afiação e forma da ferramenta abrasiva é restabelecida. No entanto, percebe-se que a estatística RMS 
demonstra maior sensibilidade em relação ao processo de dressagem, enquanto que os valores de coeficiente de variação apresentam um comportamento mais brando, 

quando comparados com os valores RMS médios para os 22 passes do dressador na face de trabalho do rebolo. 

Wenderson Nascimento Lopes wendersonmanin@gmail.com Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho" - Faculdade de Engenharia de Bauru
 Pedro Oliveira, FABIO ROMANO LOFRANO DOTTO, José Claudio Lopes, Fabio Isaac Ferreira, Eduardo Carlos Bianchi, Paulo Aguiar 

_________________________________________________________________________________________ 

 
MODELAGEM E SIMULAÇÃO DE ESFORÇOS NO MANDRILAMENTO DE FERRO FUNDIDO GG25 

A indústria de fabricação sofre constantes avanços no sentido de aumentar a produtividade, a qualidade dos produtos e ainda diminuir os custos de produção. Pode-se 

afirmar que esses são os principais aspectos buscados atualmente, tanto pelos engenheiros como pelos pesquisadores e demais profissionais da área. No intuito de 
diminiur o consumo de matéria prima, simulações são aplicadas no projeto de peças para validar o seu dimensionamento geométrico. Nesse contexto, a presente 

pesquisa tem como objetivo desenvolver um modelo de forças adequado para o mandrilamento externo de ferro fundido cinzento GG25. Como objetivos secundários 

têm-se o estudo do modelo e a possível aplicação do mesmo em futuras simulações numéricas pela empresa parceira. O modelo é baseado na Equação de Kienzle, 
sendo que os dados são obtidos através de ensaios de torneamento, processo no qual as dificuldades de ensaio são significativamente menores. Os ensaios ocorreram 

em um torno CNC Heyligenstaedt, modelo Heynumat 10U, nos quais foram variados o avanço (f = 0,075, 0,15 e 0,225 mm) e a profundidade de corte (ap = 0,5, 1 e 1,5 

mm), sendo que as componentes da força de usinagem foram monitoradas através de uma plataforma piezelétrica da empresa Kistler Instruments. Foram realizados 
modelos para a profundidade de corte de 0,5mm separados das profundidades de 1 e 1,5mm. Os resultados foram satisfatórios e as diferenças entre os dados simulados 

e ensaiados mantiveram-se dentro do intervalo tolerado, com exceção da força passiva para a profundidade de corte de 1 e 1,5 mm. 

Felipe Gustavo Ebersbach felipe.ebersbach@gmail.com Universidade Federal de Santa Catarina Mateus Lopes Siviero, João Marcelo Bittencourt Lima, 
Theodor Rucker van Caspel, Rolf Schroeter 
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PROJETO, CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE UM DISPOSITIVO DE PARADA SÚBITA DO PROCESSO PARA OPERAÇÕES DE FURAÇÃO 

O processo de furação é o mais comum e usual processo de usinagem utilizado na fabricação mecânica e também no cotidiano, é utilizado tanto na fabricação de 

complexos componentes mecânicos como na simples furação de painéis residenciais para fixação de quadros decorativos. Apesar da popularidade, dentre as operações 
de usinagem, a furação destaca-se como um dos processos mais complexos de serem estudados e compreendidos. Tal dificuldade advém de dois principais fatores: a 

operação ocorre no interior do componente tornando impossível visualizar os fenômenos que ocorrem no gume da broca quando em contato com o material da peça, e o 

segundo fator refere-se à variação da velocidade de corte ao longo do gume da broca. Neste contexto, o objetivo deste trabalho é projetar, construir e validar um 
dispositivo de parada súbita do processo, conhecido como QSD (quick-stop device) para ser aplicado no estudo do processo de furação. Tal dispositivo interrompe o 

processo repentinamente sem danificar a ferramenta preservando a raiz do cavaco, situações que permitem estudar e compreender os fenômenos mecânicos ocorridos 

na formação do cavaco. Para as etapas de projeto, considerou-se um corpo de prova com diâmetro máximo de 22 mm, além de considerar um dispositivo de 
acionamento e abertura exclusivamente baseado em sistema de molas. Baseado em tais critérios inicias, o dispositivo de parada súbita do processo foi projetado com 

base nas componentes da força de usinagem do processo de furação (parâmetros típicos para aços de baixa liga). Com base no projeto, foi construído um modelo físico, 
no qual todos os cálculos, simulações e seu pleno funcionamento foram validados, possibilitando a análise da raiz do cavaco e consequentemente do processo de 
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furação. Na validação do dispositivo, verificou-se que o QSD projetado permitirá desenvolver estudos nos processos de furação com brocas de diâmetro de ø6 a ø12 
mm utilizando velocidades de corte de 10 a 83 m/min. A disponibilidade do dispositivo QSD permitirá desenvolver estudos do processo de furação e compreender com 

maiores detalhes, principalmente a influência do gume transversal da broca na formação do cavaco. 

Denis  Boing denisboing@unifebe.edu.br Centro Universitário de Brusque Jonata  Loureiro 
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ANÁLISE DA PLANEZA NO PROCESSO DE TORNEAMENTO DO AÇO AISI 4340 ENDURECIDO (55 HRC) UTILIZANDO FERRAMENTAS DE METAL-
DURO 

Desde a década de 1980 o torneamento de materiais endurecidos vem sido extensivamente pesquisado e aplicado industrialmente em operações de acabamento de 

componentes mecânicos em substituição ou, até mesmo, de forma híbrida com os processos de retificação. Em relação a retificação, o torneamento é um processo mais 
flexível, possui maior compatibilidade ambiental (devido a usinagem ser realizada isenta de meios lubrirrefrigerantes), possui maior taxa de remoção de material e, 

inclusive, induz menor dano à camada da subsuperfície do componente usinado. No entanto, os principais fatores que remetem à confiabilidade do processo industrial, 

como os níveis de tensões residuais, a qualidade da superfície e a precisão de forma e dimensão, são fatores favoráveis ao processo de retificação. Neste contexto, o 
objetivo deste trabalho é estudar a tolerância geométrica de forma planeza no torneamento do aço AISI 4340 endurecido (55 HRC) utilizando ferramentas de metal-

duro. Realizou-se um planejamento fatorial com três variáveis em dois níveis – condição de corte (contínuo e interrompido), classe da ferramenta de metal-duro (metal-

duro de grãos ultrafinos e grãos convencionais com revestimento de grãos epitaxiais) e estratégia de usinagem (convencional e com recuo – alívio térmico). Foram 
utilizados parâmetros de usinagem típicos das operações de acabamento (vc = 150 m/min; f = 0,08 mm; ap = 0,20 mm) e os ensaios foram realizados com operações de 

faceamento (sentido radial do corpo de prova). Tal situação permitiu simular os processos industriais de acabamento de flanges.  A análise estatística dos resultados 

para um nível de significância de α = 0,10 demonstra que, no início da vida das ferramentas o único fator que tem influência significava sobre a planeza gerada no 
processo é a condição de corte. Observa-se também que o corte interrompido promoveu os piores resultados – situação que pode ser relacionada com a instabilidade 

gerada pelo impacto da ferramenta contra as interrupções (canais do corpo de prova). As demais condições mostraram-se estáveis e os desvios verificados se referem 

aos erros sistemáticos de posicionamento da máquina-ferramenta. Ao longo da vida da ferramenta, com a perda de material da ferramenta em função do desgaste, a 
planeza foi gradativamente aumentando. Sendo que, no final da vida da ferramenta, além da geometria da ferramenta, a estratégia de usinagem também se tornou fator 

de influência significativa. Situação que está diretamente relacionada pelo impacto da estratégia de usinagem no desempenho da ferramenta. De forma geral, os 

melhores resultados foram obtidos com a classe da ferramenta de grãos ultrafinos, no corte contínuo e utilizando a estratégia convencional de usinagem. Os resultados 
indicaram situações promissoras quando à confiabilidade do processo de torneamento de materiais endurecidos, especialmente para utilização do processo em ambiente 

industrial. 
Denis  Boing denisboing@unifebe.edu.br Centro Universitário de Brusque Célio Noll, Lucas Danrlei Manteli 
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ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DAS ESTRATÉGIAS DE DESBASTE NO FRESAMENTO DE SUPERFÍCIES COMPLEXAS NO AÇO ENDURECIDO AISI P20 

O fresamento de moldes e matrizes segue geralmente o seguinte processo de fabricação: desbaste, pré-acabamento, acabamento e polimento. Por sua aplicabilidade, os 

componentes funcionais dos moldes e matrizes são comumente construídos em aços-ferramenta e submetidos a processos de endurecimento por tratamento térmico. A 
correta definição dos parâmetros tecnológicos e do resultado de trabalho da usinagem, tornam-se fatores fundamentais para aplicação da tecnologia com confiabilidade 

no ambiente industrial. O objetivo deste trabalho é determinar a influência das estratégias de usinagem concêntrica, zig-zag e waveform, no volume de material 

usinado, no tempo de usinagem e no desgaste das ferramentas. Os ensaios foram realizados na operação de fresamento em desbaste de superfícies complexas no aço 
AISI P20, utilizando ferramentas de metal-duro revestidas de PVD (Ti,Al)N + TiN. A análise dos resultados demonstra que a estratégia waveform possuiu tempo de 

usinagem 24% menor, em relação à estratégia zig-zag e 43% em relação à concêntrica, além de maior volume de material removido quando comparado a zig-zag e a 

concêntrica sendo 2,3% e 3,3%, respectivamente. Entretanto a estratégia waveform promoveu maior desgaste das ferramentas.  
Denis  Boing denisboing@unifebe.edu.br Centro Universitário de Brusque Gabriel Habitzreuter 
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FURAÇÃO DE MATERIAL SANDUÍCHE: AVALIAÇÃO DA INTEGRIDADE DO FURO, FORÇA DE AVANÇO E ALTURA DA REBARBA UTILIZANDO 

BROCAS DE GEOMETRIAS ESPECIAIS 

Geralmente, painéis de material compósito tipo sanduíche são desenvolvidos de forma a apresentarem características como baixo peso, rigidez e resistência elevadas, 
que justificam a aplicação destes em diferentes indústrias. São assim denominados por apresentarem duas faces e um núcleo. Uma das operações comumente utilizadas 

em painéis sanduíche é a furação, que permite a junção de materiais por meio de parafusos e rebites. A presença de rebarbas e danos no interior do furo são problemas 

que podem ocorrer durante a operação de furação. O presente trabalho consiste na furação de um material sanduíche, com faces de alumínio e o núcleo de polietileno. 
A força de avanço e altura da rebarba na saída serão avaliadas utilizando-se brocas de geometrias especiais e diferentes parâmetros de corte. A integridade superficial 

dos furos será analisada para a identificação de possíveis danos e a influência dos parâmetros de corte.  Michele Silveira michelesilveira1991@gmail.com

 Universidade Federal de Minas Gerais Bruna Rezende, JUAN CARLOS CAMPOS RUBIO, Luciano Vieira, Paulo Faria 
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ANÁLISE DAS PERDAS DE ENERGIA NO PROCESSO DE TORNEAMENTO CONVENCIONAL 
Dentro de um dado parque de máquinas-ferramenta existe uma grande variedade de tipos de máquinas, dentre os quais se destacam os tornos. Esses, dada a sua 

simplicidade de projeto e facilidade de operação são escolha obrigatória para a produção de peças compostas de superfícies de revolução. Apesar da grande 

disseminação dos tornos equipados com comando numérico computadorizado (CNC), a utilização dos tornos convencionais ainda predomina em algumas empresas; 
sendo uma boa alternativa para a usinagem de lotes pequenos, ou unitários, e para a manutenção de peças grandes. Apesar de ser uma máquina baseada em uma 

tecnologia antiga e amplamente dominada, pouco tem sido publicado no tocante à eficiência energética dos tornos convencionais, tanto no aspecto construtivo (projeto) 

como operacional (produção). Diante disso, o objetivo desse trabalho é analisar as perdas de energia que ocorrem durante a operação de tornos convencionais e 
relacioná-las com suas características construtivas e operacionais. Os experimentos foram realizados em um torno mecânico convencional de barramento paralelo. As 

perdas de energia foram avaliadas separadamente, no motor e na transmissão com diferentes engrenamentos com máquina operando em vazio e durante a usinagem 

com diferentes valores de profundidade de corte. Além disso, foi avaliada também a relação entre da temperatura do óleo lubrificante, medida sobre o cabeçote fixo, 
com as perdas de energia na transmissão. A partir dos dados obtidos, foi possível concluir que a potência ativa, medida durante a operação em vazio da máquina, 

diminui com o aumento do tempo de operação até que o sistema de transmissão atinja uma temperatura de estabilização. 

Dalberto Dias da Costa dalbertoddc@gmail.com Universidade Federal do Paraná André Rialto, Mauricio Gussoli, Weslley Menezes Guimaraes 
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EROSION AND CORROSION BY MICRO-JETS AND HIGH TEMPERATURE CAVITY IMPACTION ON METAL SURFACES 
Present work examines material surface damage by cavitation erosion of metals or the wear phenomenon owing to water bubbles collapse near the metallic surface. 

Material surface damage by cavitation erosion is due to wear mechanisms of hot liquid micro-jets impingement and impaction. To explain these erosion mechanisms 

based on water flow and mechanical properties of tested materials, experimental cavitation in tap water was investigated, using acompact rotating disk equipment. In 
this rig, a rotating disk with cavitation inducers and specimens fixed on it run in tap water to provide cavitating flow similar to service conditions in pumps and 

propellers. Cast iron, carbon steel and bronze specimens were tested in this test rig. The cavitation damage mechanisms were observed by scanning electron microscope 

after each 5 hours working under cavitating conditions. The specimens surfaces were worn out by cavitation erosion mechanisms, resulting in pitting formation or mass 
loss. All specimens presented ge of the 

collapse resulted in great value for the temperature (of about 2,500 K) of the vapor and gas trapped inside it. The damages on the specimens are analyzed showing pits 
and approximate circular regions on their surfaces. An explanation is presented here based in temperature calculations and images of the specimens after the collapses.  



Resumos. PMR – Processes with Material Removal 

 
------ 45 ------ 

 

The pits are made by liquid micro-jets impingement while its surrounding approximate circular regions, showing some aspect of heating and craters are credited to the 
high temperature impaction of the bubble contents in the final stages of its collapse. The influence of heat by conduction rejected by the cavity is also studied here. 

Materials analyzed are commonly used in manufacturing of rotors of feed-water pumps. 

Auzany  Freitas Barbosa Junior g-calc@bol.com.br Universidade do Estado de Santa Catarina Gil Bazanini, Nicodemus Lima 
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AVALIAÇÃO DA USINABILIDADE DO POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR 
A variação dos parâmetros de corte permite considerável adaptação na usinagem de materiais com diferentes propriedades sem a necessidade de se utilizar ferramentas 

específicas para cada um deles. Apesar do bom domínio desses parâmetros para a usinagem de materiais metálicos, sabe-se que poucas pesquisas abordam a influência 

deles sobre a usinabilidade dos polímeros de engenharia. O objetivo deste trabalho foi avaliar como as condições de corte, análogas aquelas comumente empregadas na 
usinagem dos metais, afetam os esforços, a rugosidade e a forma do cavaco durante o torneamento por faceamento do polietileno de ultra alto peso molecular 

(UHMWPE). Os experimentos foram planejados a partir do método de Taguchi com três variáveis independentes em três nívies, seguindo um arranjo ortogonal L9. 

Todos os ensaios foram executados em um torno CN, com ferramentas de metal duro. A principal conclusão foi que a formação irregular de cavacos, a qual pode ser 
creditada à geometria da ferramenta, comprometeu muito a qualidade da superfície usinada. Não obstante, se a usinabilidade do UHMWPE for avaliada apenas pelo 

aspecto dos esforços de corte, pode-se afirmar que, para as condições aqui estudadas, os valores medidos foram muito baixos e estão muito próximos daqueles 

reportados na literatura especializada.  
Dalberto Dias da Costa dalbertoddc@gmail.com Universidade Federal do Paraná José Nogueira Athayde, Sávio de Arruda Alencar 
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DESENVOLVIMENTO DE UM SOFTWARE PÓS- PROCESSADOR PARA MÁQUINAS CNC DE LAPIDAÇÃO DE  GEMAS 

O Brasil é mundialmente conhecido pela sua riqueza em pedras preciosas. Entretanto, no país, o trabalho de lapidação é realizado, de maneira geral, de forma artesanal. 

No processo de lapidação manual há uma grande quantidade de diagramas de projeto de lapidação de gemas, cada um representando um modelo diferente de lapidação. 
A lapidação tem sido feita com o uso destes diagramas em máquinas não automatizadas, cujo tempo de produção é baixo e são muito passíveis de erros humanos. 

Existem softwares CAD bem difundidos na área de lapidação de gemas que possibilitam a automação da criação de projetos, dando bastante flexibilidade de criação, e 

trazem aos lapidários a geração de um modelo a ser seguido durante o processo de produção das gemas. Para melhorar a produtividade da lapidação a tendência é partir 
de modelos CAD existentes e integrar rapidamente com máquinas automáticas de lapidação. Tendo como fundamento cadeias de manufatura baseados em CNC, foi 

desenvolvido um software pós-processador, capaz de integrar o projeto feito em CAD e as máquinas automáticas CNC. Este artigo apresenta a concepção, o projeto e 
os resultados obtidos na construção do software, o qual permite trabalhar com diferentes formatos de lapidação de gemas, comandos e máquinas CNC. O software gera 

programas CNC de lapidação de forma flexível, partindo de extensões de software para atender diferentes sistemas CAD e comandos CNC. Aliando-se a máquinas de 

lapidação automáticas, ele possibilita um aumento da produtividade, associado à melhoria e estabilidade da qualidade da lapidação. 
Milton Pereira eng.milton@gmail.com Universidade Federal de Santa Catarina Aurélio da Costa Sabino Netto 
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PROJETO E VALIDAÇÃO DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO PARA DINAMÔMETRO PIEZELÉTRICO EM TORNO CNC DE TORRE ROTATIVA 

This work had as general purpose the development of a project of a fixture device for a piezoelectric dynamometer type 9265B manufactued by Kistler Group, to be 

used on a ROMI E280 CNC turning center. Tests in an older fixture device used by the Centro de Competência em Manufatura (CCM), allowed to detect 
improvements which were incorporated into the project later such as the increase of the number of fixing points in the turning machine and the selection of a geometry 

that could increase the static and dynamic rigidity of the device. Seven possible solutions were enumerated for which the number of fixture points, different materials 

and different geometries were evaluated.Finite Element Static Analysis was conducted on all components in order to determine which solution would have the lowest 
maximum displacement value. A merit index was defined to compare the candidate solutions. After obtaining the results a refined analysis was conducted to evaluate 

the dynamic rigidity of the best solution.  The selected solution had a mass of 7.2 kg, offering an easy handling by the operator. The validation of the device is based on 

the turning of a cylindrical rod of stainless steel, with a range of four cutting depths and the measurement of the forces at each endpoint. The device showed significant 
gains regarding stability, when analyzing the surface finish after turning. The rigidity gain was evident by the results of experimental modal analysis, in which the new 

device has frequency vibration modes at higher values when compared to the old device. 

Lucas Moda modalucas@gmail.com Instituto Tecnológico de Aeronáutica Rafael Mundim, Anderson Vicente Borille 
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METHOD FOR ASSESSING HOLE DAMAGES IN COMPOSITE MATERIALS 
This paper proposes a new methodology to assess hole damages in carbon fiber reinforced thermoplastic polymer. Differently from current evaluation methods, Global 

Damage proposed in this paper considers damages related to material mechanical strength reduction and damages regarded to assembling troubles. Both damage groups 

are weighted to compound the Global Damage. Cutting speed and feed speed were experimentally carried out in a Romi-D600 machining center using a 6 mm diameter 
diamond coated carbide drill. Feed force and cutting torsion were measured by using a 9272 4-component Kistler dynamometer. The damages were observed by 

employing the Axiotech Carl Zeiss and the 3D Olympus OLS4100 microscopes, then they were quantified by a CAD software. The Global Damage showed to be able 

to evaluate the several types of hole damages and their phenomena. Furthermore, it showed to be more embracing than the habitual delamination factor. The weights 
balance can be adapted for a given specific application being useful to analyze drilling phenomenon and to improve the machining process.  

Marcelo Batista mfb@usp.br Instituto Federal de São Paulo Alessandro Rodrigues, Igor Basso, Fernando Brandão de Oliveira, Francisco de Assis  
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MONITORAMENTO INSTANTÂNEO DA QUALIDADE SUPERFICIAL DE PEÇAS DE MADEIRA EM PROCESSO DE FRESAMENTO 
O monitoramento da qualidade superficial da madeira usinada pode ser realizado pelo método de contato por apalpamento mecânico, através de rugosímetro. 

Entretanto, este método demanda um certo tempo para a mensuração da rugosidade. Alternativas são necessárias para proporcionar mais agilidade a esta atividade. 

Uma alternativa seria utilizar as medições indiretas, em tempo real. Pesquisas evidenciam que a qualidade do acabamento superficial da madeira pode estar relacionada 
com a potência consumida durante o processo. Com isto, o objetivo deste estudo foi analisar a possibilidade de utilização da potência consumida pela usinagem, no 

monitoramento da qualidade superficial das peças de madeira usinadas. Foram planejadas condições experimentais, utilizando o método de Taguchi, que pudessem 

provocar diferenças de qualidade no acabamento, mensuráveis por medidas de rugosidade. Amostras da espécie Pinus elliottii foram climatizadas em estufas 
automáticas com controle de umidade e temperatura até a obtenção de três níveis de teor de umidade. Foram realizas usinagens por fresamento em corpos de provas de 

madeira em diferentes teores de umidade, no sentido de corte concordante e discordante, utilizado um centro de usinagem com comando numérico, equipado com uma 

fresa de metal duro integral, com três cortes helicoidais positivos. A potência de corte consumida no fresamento, em cada condição experimental, foi calculada com 
dados coletados de corrente elétrica, consumida instantaneamente. Foi medida a rugosidade das peças em cada condição, com o auxílio de um rugosímetro. Não 

ocorreram diferenças estatisticamente significativas na potência consumida, para os fatores analisados, apesar de terem sido verificadas diferenças em relação à 

rugosidade das peças. Estes resultados eliminam, em uma primeira análise, a possibilidade de utilização da variação da potência de corte consumida, no monitoramento 
instantâneo da qualidade superficial das peças de madeira. 
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DISCUSSÕES SOBRE A DETERMINAÇÃO DO COMPRIMENTO DE AMOSTRAGEM (ΛC) PARA AVALIAÇÃO DA RUGOSIDADE NO TORNEAMENTO 
DE MATERIAIS ENDURECIDOS 

A avaliação da textura da superfície de um componente mecânico tradicionalmente tem sido realizada pela verificação da rugosidade. A rugosidade ou textura primária 

é formada por sulcos ou marcas deixadas pelo agente que interfere na superfície durante o processo de usinagem, e se encontra superposta a um perfil de ondulação. 
Para a obtenção de valores de rugosidade que sejam representativos da condição real da superfície, a escolha do valor do comprimento de amostragem ou cut-off (λc) é 

um fator determinante na qualidade dos resultados gerados, o qual está previsto na norma ISO 6405/1998. Na indústria, e na maioria dos trabalhos publicados, para 

intervalo entre as classes N4, N5 e N6 (0,2 até 0,8 µm na escala Ra) conforme a NBR 8404/1984, verifica-se frequentemente a utilização do cut-off de 0,80 mm, 
independentemente do processo de usinagem utilizado. Levando em consideração a criticidade do comprimento de amostragem nos resultados de rugosidade, foram 

realizados ensaios de torneamento do aço AISI 4340 (45 HRC), com ferramenta nova de metal-duro de grãos ultrafinos. Foram aplicados parâmetros de usinagem 

típicos do processo de acabamento, capazes de gerar rugosidades inferiores a 0,8µm na escala Ra. A rugosidade da superfície gerada posteriormente foi avaliada por 
parâmetros de rugosidade 2D, sendo que para avaliar a influência do cut-off, foram aplicados os valores: 0,80 mm, 0,25 mm e 0,08 mm. A partir dos resultados obtidos, 

verificou-se que os valores de rugosidade gerados apresentaram elevadas disparidades entre si, quando aplicados diferentes valores de cut-off. O processo de 

torneamento produz uma superfície com característica isotrópica, ou seja, a cinemática da operação e a geometria da ferramenta são os principais responsáveis pela 
geração da textura da superfície. Conforme a norma ISO 4288/1998 e considerando os valores do parâmetro RSm, para a condição ensaiada, o comprimento de 

amostragem indicado seria de (λc) de 0,25 mm. A utilização do do cut-off de 0,80 mm, situação extremamente comum no ambiente industrial e em publicações 

científicas, não seria o mais adequado pois consideraria perfil relativo à ondulação como perfil de rugosidade. Enquanto que com (λc) de 0,08 mm, por ser um filtro 
mais minucioso, informações importantes em relação à superfície gerada foram suprimidas. A discussão sobre os métodos de avaliação da rugosidade torna-se 

extremamente relevante no estudo do torneamento de materiais endurecidos, principalmente quando objetiva a substituição do processo de retificação, pois, para o 

mesmo intervalo de classe, o (λc) de 0,80 mm seria adequado se a superfície fosse anisotrópica – típicos do processo de retificação. 
Clarianne Campos clarianne.campos@gmail.com universidade CEUMA Denis  Boing, Rolf Schroeter 
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AVALIAÇÃO DOS MÉTODOS DE PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS PARA ESTUDO DE ALTERAÇÕES MICROESTRUTURAIS GERADAS NO PROCESSO 

DE TORNEAMENTO DE MATERIAIS ENDURECIDOS 

Ao longo das etapas de manufatura de um componente mecânico, os processos de fabricação afetam diretamente o estado microgeométrico da superfície e as 
propriedades do material nas camadas da subsuperfície. Como exemplo, a temperatura gerada na interface cavaco-ferramenta no processo de torneamento de materiais 

endurecidos geralmente ultrapassa o limite de austenitização do material, sendo que, a porção de material aquecida é rapidamente resfriada pelo próprio volume não 
aquecido e rotação do componente usinado e pela atmosfera na máquina-ferramenta. Tal situação promove uma retêmpera (não revenida) nas camadas da subsuperfície. 

Situações como a descrita impactam diretamente no desempenho do componente, principalmente quanto à vida por fadiga, pois as regiões afetadas são propensas a 

nucleação e propagação de trincas. Entretanto, um dos principais fatores que dificultam a realização da análise de alterações microestruturais recai sobre o método de 
preparação da amostra, desde o corte do corpo de prova até os parâmetros aplicados para o lixamento e polimento. Fenômenos como a mudança da condição 

microestrutural do material devido ao emprego da eletroerosão como processo de corte ou o arredondamento de borda gerado pelo polimento, por exemplo, afetam 

diretamente os resultados obtidos. Para a realização deste trabalho foi utilizado o aço AISI 4340 (45 HRC), o qual foi submetido ao torneamento com emprego de 
parâmetros de corte típicos do processo de acabamento. Para compreender a gama de fenômenos que podem ocorrer durante a preparação da amostra, foram avaliados 

os seguintes aspectos: corte, revestimento da amostra, embutimento, lixamento e polimento. As análises das amostras foram realizadas por Microscopia Eletrônica de 

Varredura. No que tange ao processo de corte, foram avaliados a eletroerosão e o jato de água. Verificou-se que por ser um processo basicamente térmico, a 
eletroerosão provocou alterações na condição microestrutural do material, para além das esperadas pelo processo de torneamento. O jato de água, por outro lado, por 

possuir a água como meio condutor do abrasivo, não provocou alterações desta natureza, mas causou o arredondamento das bordas da amostra. Quanto ao 

revestimento, a necessidade desta etapa tem por finalidade garantir a integridade da borda e reduzir os efeitos de arredondamento típicos do processo de polimento. 
Assim, foram utilizados o estanho, o cobre e o alumínio, sendo que esses dois últimos foram os que apresentaram melhor desempenho, garantindo maior aderência às 

bordas. O estanho, entretanto, causou o encobrimento da região a ser analisada, mesmo após a conclusão do procedimento metalográfico. Em relação aos demais 

aspectos, verificou-se que o emprego de resina específica para retenção de borda garante melhor qualidade à amostra do que somente com o uso de resina sintética 
comum (baquelite), desde que associada ao revestimento com folhas de alumínio, garantindo assim, maior aderência e evitando os danos inerentes ao processo 

metalográfico. 

Clarianne Campos clarianne.campos@gmail.com universidade CEUMA LARISSA JULIANA SIRTULI, Denis Boing, Rolf Schroeter 
_________________________________________________________________________________________ 

 

AVALIAÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA NO PROCESSO DE FRESAMENTO DE CAVIDADES 2½D PARA DIFERENTES TIPOS DE TRAJETÓRIAS 
O aumento da população e a crescente escassez dos recursos naturais vêm aumentando a intensidade dos impactos ambientais. Estes fatores têm gerado um aumento na 

consciência social, forçando os órgãos reguladores a encorajar a diminuição do consumo de energia, cuja geração está ligada a diversas questões ambientais. O 

processo de usinagem é responsável por grande carga ambiental, e uma forma de torná-lo mais sustentável é mediante a redução do consumo de energia, que pode ser 
obtida reduzindo-se o caminho percorrido pela ferramenta de corte. Este artigo fornece uma avaliação do consumo de energia durante o processo de fresamento de 

cavidades 2,5 D, com duas ferramentas distintas, para diferentes trajetórias. A geração das trajetórias foi realizada utilizando-se um software CAM (Manufatura 

Assistida por Computador) e três tipos de trajetórias foram geradas para comparação, sendo elas: paralela ao contorno, ziguezague e uma combinação de trajetória 
trocoidal e paralela ao contorno. A aquisição de dados foi realizada por meio de um transdutor de grandezas elétricas, obtendo-se valores de consumo total de energia 

elétrica da máquina-ferramenta e demanda de potência do fuso principal. Foram realizados ensaios em blocos de aço AISI P20, após a geração e simulação dos códigos 

G para as trajetórias propostas, utilizando-se ar comprimido como fluido de corte. Foram feitas comparações entre as trajetórias em termos de consumo de energia ativa 
total da máquina-ferramenta e durante os movimentos de corte, tempos de usinagem e demanda de potência, além de uma análise da sustentabilidade dos processos 

realizados. Conclui-se que a trajetória paralela ao contorno consumiu menos energia e apresentou menor quantidade de pontos com alta demanda de potência durante a 

utilização das duas ferramentas, seguida pela trajetória ziguezague e pela trajetória trocoidal e paralela ao contorno, respectivamente. 
Joao Carlos Espindola Ferreira j.c.ferreira@ufsc.br Universidade Federal de Santa Catarina Juliana dos Santos Solheid, David Manuel Ochoa Gonzalez 
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APLICAÇÃO DO MÉTODO DE SUPERFÍCIE DE RESPOSTA PARA DETERMINAR OS PARÂMETROS IDEAIS DE PROCESSO NA RETIFICAÇÃO 

CILÍNDRICA TANGENCIAL EXTERNA 

O processo de retificação é considerado um dos mais importantes da manufatura, pois quase todos os produtos manufaturados possuem componentes que foram 
fabricados a partir deste processo. Em especial para sistemas de direção veicular a precisão e acabamento dos seus componentes proporciona maior leveza e conforto ao 

dirigir. Entretanto, determinar o melhor conjunto de parâmetros de processo para se obter o menor tempo de fabricação e a maior qualidade no processo de retificação 

cilíndrica tangencial externa torna-se uma tarefa complexa. Uma das técnicas utilizadas para otimizar o processo de retificação cilíndrica tangencial externa e permitir 
uma análise dos dados de saída requeridos pelo projeto do produto é a técnica de superfície de resposta. O objetivo deste estudo foi aplicar a técnica de superfície de 

resposta para determinar o conjunto de parâmetros de processos ideais em um processo de retificação cilíndrica tangencial externa . Os corpos de prova utilizados nos 

experimentos foram fabricados de SAE 1045 com tratamento térmico e dureza entre 38 e 42 HRc. As variáveis de processo consideradas no estudo foram a velocidade 
de dressagem, rotação da peça e velocidade periférica no rebolo de corte. Um planejamento usando a técnica de superfície de resposta foi empregada para definir os 

principais efeitos e a interação dos parâmetros de entrada sobre a resposta rugosidade. Constatou-se que com menores velocidades no ciclo de dressagem associado a 

altas rotações no rebolo de corte e menores velocidades da peça obteve-se valores de rugosidade na ordem de 0,26 µm Ra, atendendo plenamente a condição prevista 
no projeto em 0,40 µm Ra. 
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IMPACTO DA QUANTIDADE DE REFRIGERAÇÃO NO TORNEAMENTO DE AÇO DE BAIXO CARBONO 

A constante necessidade de melhorias nos processos de usinagem põe em cheque as formas de refrigeração que são utilizadas na indústria tendo em vista o alto valor 

agregado e o impacto ambiental causado por cada método. Neste estudo serão analisados estes fatores considerando diferentes formas de refrigeração e por meio da 
medição da rugosidade superficial obtida em cada processo e da temperatura ao final da usinagem das amostras, determinando o método que melhor se enquadra para o 

torneamento longitudinal. Nos testes realizados, com as condições de corte a seco, refrigeração abundante e refrigeração controlada, o melhor resultado obtido no 

quesito qualidade foi com refrigeração abundante. Porém, a refrigeração controlada mostrou-se uma alternativa viável mantendo uma qualidade próxima a permitida 
pela refrigeração abundante e com uma quantidade de fluidos aplicados significativamente menor. 

Manolo Lutero Gipiela mgipiela@yahoo.com.br SENAI Cassio Gabriel DahmerF 
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ANÁLISE COMPARATIVA DO PROCESSO DE ROSQUEAMENTO DO COMPÓSITO DE FIBRA DE CARBONO E DA LIGA DE ALUMÍNIO 7075-T6 COM 

DIFERENTES SISTEMAS DE FIXAÇÃO 
A usinagem em materiais compósitos, laminados ou particulados, tem se desenvolvido nos últimos anos. O corte nesse material é considerado um desafio, pois apesar 

desses materiais apresentarem excelentes propriedades físicas e mecânicas, pode ocorrer danos à peça durante a sua usinagem, como por exemplo, no caso da furação, a 

delaminação. Entretanto o processo de rosqueamento é novidade para aplicação em compósitos. O emprego de ferramentas de aço rápido (HSSE), com ou sem 
cobertura, tem sido considerado uma solução atrativa para usinagem desses materiais, devido a alta aplicabilidade dessas ferramentas nos processos industriais. No 

presente trabalho, foram investigados os esforços de corte em ferramentas com cobertura de Nitreto de Titânio (TiN) e sem cobertura no processo de rosqueamento em 

compósitos laminados de fibra de carbono em matriz plástica de resina epóxi (FCRP). Os resultados foram comparados com o rosqueamento da liga de alumínio 
aeronáutico 7075-T6 nas mesmas condições de usinagem, pois este material vem sendo substituído pelo compósito e seus resultados poderão servir de base 

comparativa para a usinagem do compósito. Além disso, foi realizada uma análise empregando dois sistemas de compensação axial e níveis de velocidade. Um 

planejamento fatorial completo foi utilizado para analisar o desempenho dos esforços de corte, avaliando as características de cada fator e seus respectivos níveis. Os 
resultados indicaram diferentes desempenhos da ferramenta com cobertura TiN nos esforços de corte de acordo com o material trabalhado. Os sistemas de 

compensação axial mostraram ser significantes, variando a resposta dos esforços de acordo com o material trabalhado, cobertura de ferramenta e velocidade aplicada. 

Samuel Freitas samuelengmec@gmail.com Universidade Federal de São João Del Rei Lincoln Brandão, Lincoln  Teixeira, Thiago Castro Freitas, Waslley 
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ANÁLISE DA RUGOSIDADE E ESFORÇOS NO CORTE ORTOGONAL DO AÇO 304L COM DIFERENTES SISTEMAS DE LUBRIREFRIGERAÇÃO 

Um dos processos mais flexíveis de usinagem é o torneamento sendo amplamente utilizado dentro dos processos de manufatura. O aço inox apresenta propriedades 
físicas e químicas relevantes quando comparadas ao aço carbono, pode-se citar como principais; a alta resistência mecânica e a excelente resposta para trabalho em 

ambientes corrosivos. Essas características tornam o aço inox atrativas para a aplicação industrial. A definição dos parâmetros de usinagem tem como objetivo atender 

as solicitações físico/mecânicas no aço inox e também uma boa produtividade do mesmo. Este trabalho avaliou o torneamento do aço inox 304L utilizando os sistemas 
de refrigeração, Mínima Quantidade de Lubrificação (MQL) e ar frio, sendo comparados com a usinagem a seco. Utilizou-se ferramentas de metal duro com 

revestimento e os parâmetros de corte foram definidos de acordo com o fabricante das ferramentas. O objetivo foi investigar a influência dos sistemas de refrigeração e 

dos parâmetros de corte sobre as respostas, rugosidade e forças de usinagem. Os resultados mostram que esforços de corte não foram influenciados pelos sistemas de 
resfriamento. Entretanto, o raio de ponta da ferramenta foi o fator de maior impacto na qualidade superficial, reduzindo a rugosidade de forma significativa, quando 

usados os maiores raios de ponta. Além disso, o sistema de refrigeração com o sistema de ar frio foi mais eficiente na melhoria do acabamento superficial que o sistema 

de MQL. 
Samuel Freitas samuelengmec@gmail.com Universidade Federal de São João Del Rei Lincoln Brandão, Thiago Castro Freitas, Lincoln  Teixeira, Sandro Silva 
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ESTUDO DO PROCESSO DE ROSQUEAMENTO EM AÇOS CARBONO EMPREGANDO MACHOS DE CORTE COM E SEM QUEBRA CAVACO 

A competitividade industrial faz com que o setor produtivo busque renovações tecnológicas constantemente, melhorando os produtos já disponíveis ou até mesmo 

criando novos projetos. Na usinagem os fabricantes de máquinas e ferramentas pesquisam soluções para a melhoria da linha de produção e qualidade dos produtos, com 
um acompanhamento constante dos clientes e a realidade das fábricas. Um processo presente nas etapas de produção de peças é o rosqueamento e nota-se que a maioria 

dos componentes mecânicos apresentam várias regiões com perfis roscados. O presente trabalho investigou os efeitos da velocidade de corte, no processo de 

rosqueamento comparando machos de corte sem e com quebra cavaco, os machos com quebra cavaco foram desenvolvidos recentemente pela industria de ferramentas 
com o intuito de otimizar o processo de rosqueamento, aumentar a vida útil de ferramenta e garantindo a qualidade requerida pelo processo. O material utilizado foi 

SAE 1020 que apresenta boa usinabilidade e dentre outras características que justificam a alta empregabilidade em componentes automobilísticos. O macho com 

ângulo de 15 gaus gerou uma força axial superior ao macho com 35 graus em todos os parâmetros analisados. O macho com quebra-cavaco gerou um torque superior 
em todos os parâmetros analisados ao contrário do macho sem quebra-cavaco que apresentou melhores resultados para o torque. 

Breno Siqueira breno.siqueira@emuge.com.br Universidade Federal de São João del Rei Samuel Freitas, Lincoln Brandão, Paulo  Sérgio 
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COMPARAÇÃO ENTRE A FIXAÇÃO CONVENCIONAL E A BUCHA EASY FIX PARA TORNEAMENTO INTERNO DE AÇO ENDURECIDO COM 

LONGOS BALANÇOS DA FERRAMENTA 
A vibração da ferramenta no torneamento interno é uma situação crítica, pois ela trabalha em balanço removendo cavaco do interior de um furo. Isso impõe uma 

limitação à operação na usinagem de aços endurecidos, operação na qual se deseja sempre obter tolerâncias apertadas e baixas rugosidades na superfície usinada, visto 

que esses aços são geralmente empregados em bielas, engrenagens e eixos sujeitos a grandes esforços. A vibração da ferramenta é mais crítica na usinagem de furos 
profundos, nas quais o balanço da ferramenta (comprimento da ferramenta para fora da fixação) é grande e, portanto, a tendência à vibração é maior. Este trabalho visa 

contribuir para a ampliação do uso do torneamento interno de aço endurecido, utilizando para isto uma fixação melhorada da ferramenta na torre da máquina, do tipo 

Easy Fix. Essa fixação difere da fixação convencional por circundar todo o corpo da barra de tornear, ao invés de prender a ferramenta à torre através de pontos de 
contato. Assim, neste trabalho foram analisados a rigidez estática de barras de tornear no processo de torneamento interno de aço endurecido utilizando longos balanços 

entre dois tipos de fixação da barra na torre da máquina - Easy Fix e convencional. Tais análises foram realizadas por meio de ensaios de impacto com martelo 

instrumentado e ensaios de torneamento, respectivamente. As funções resposta em frequência das barras de tornear foram obtidas por meio dos ensaios de impacto. 
Enquanto que nos ensaios de torneamento, foram utilizados os dois tipos de fixação da barra na máquina já citados e variou-se o balanço da ferramenta. Para cada 

condição, foram medidas a rugosidade da peça e a vibração da ferramenta. Os resultados mostraram que, nos diversos balanços, a fixação do tipo Easy Fix reduziu a 

vibração da ferramenta e a rugosidade da peça em relação à fixação convencional. Isso permite a utilização de maiores balanços da ferramenta, possibilitando a 
obtenção de baixas rugosidades na usinagem de furos profundos. 

WALLYSON SILVA wallyson35012726@gmail.com Universidade Estadual de Campinas Anselmo Diniz 
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ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DOS PARÂMETROS DE CORTE SOBRE O TORNEAMENTO DO AÇO ABNT 4340: UM ESTUDO EM RELAÇÃO À 

VELOCIDADE DE CORTE E AMBIENTE LUBRIREFRIGERANTE  
A aplicação de fluidos de corte na usinagem vem sendo questionada não só em termos de prejuízos ao meio ambiente e à saúde humana, mas também em relação aos 

custos logísticos associados, como armazenagem e descarte. Diante deste cenário, o corte a seco e/ou a mínima quantidade de líquido (MQL) emergem como potenciais 
substitutos. A velocidade da operação também é um parâmetro de interesse em usinagem, tendo em vista que se trata de uma variável diretamente relacionada com o 
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lead time de manufatura e volume produzido. Neste estudo procurou-se compreender os fenômenos intrínsecos que as variações dos parâmetros de corte, a saber: 
velocidade de corte (150, 200 e 250 m/min) e ambiente lubri-refrigerante (seco, jorro, MQL), causam sobre a temperatura de corte, o parâmetro de rugosidade desvio 

médio quadrático (Rq) e a forma dos cavacos no torneamento do aço ABNT 4340. O estudo contemplou 18 testes, sendo que profundidade de corte e avanço foram 

mantidos contantes em 1 mm e 0,3 mm/rev, respectivamente. Para análise estatística dos dados utilizou-se o software Minitab 17, a fim de realizar a Análise de 
Variância (ANOVA) e gerar os gráficos de efeitos principais e interações. Os resultados mostraram que no que concerne à temperatura, verificou-se que o modelo 

proposto ajustou-se melhor ao experimento (R²=0,8312), sendo que o fator mais significativo foi o ambiente. O nível jorro foi o responsável pela minimização da 

resposta. Em relação ao parâmetro de rugosidade, os dois fatores selecionados não causaram efeitos significativos na rugosidade, este resultado coincide com a 
literatura, que menciona o avanço como parâmetro mais significativo para a rugosidade.  Em relação à análise dos cavacos, constatou-se que a mudança na velocidade 

de corte e do ambiente de corte dentro dos limites estabelecidos neste estudo não foram suficientes para causar mudanças nas formas dos cavacos. 

Bárbara Cristina Mendanha Reis babi_mreis@hotmail.com Universidade Federal de Minas Gerais Michele Silveira, Rafael Machado Pinto, Christianne Soares, 
Paulo Faria 
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ESTUDO DAS PROPRIEDADES TÉRMICAS E LUBRIFICANTES DE SISTEMAS ALTERNATIVOS NO PROCESSO DE TORNEAMENTO  

A lubrificação/refrigeração no processo de corte é de extrema importância para a diminuição do atrito e temperatura com o objetivo de facilitar a operação de corte. 

Alternativas de lubrificação/refrigeração nas operações de usinagem são buscadas constantemente para gerar formas mais corretas e menos agressivas ao meio 
ambiente, sem afetar a produtividade e o acabamento superficial da peça. O objetivo deste trabalho foi analisar a força de corte, temperatura e a rugosidade da peça 

final em quatro diferentes sistemas de lubri-refrigeração, seco, ar gelado, emulsão e MQL (Mínima quantidade de lubrificante). As variáveis respostas foram força, 

temperatura e rugosidade. Os resultados experimentais mostraram que o sistema mais eficiente foi a emulsão, porém considerando o aspecto ambiental ainda é um 
problema que precisa ser otimizado. Por outro lado, os resultados com o sistema de MQL se mostraram pouco eficazes na diminuição da temperatura, mas o 

acabamento superficial da peça mostrou resultados favoráveis. Finalmente, o ar gelado registrou uma pequena eficiência na diminuição da temperatura, porém o seu 

acabamento superficial não obteve resultados satisfatórios. 
Lincoln Brandão lincoln@ufsj.edu.br Universidade Federal de São João del Rei Thiago Castro Freitas, Étory Arruda  
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MEDIDA DAS FORÇAS DE USINAGEM NO PROCESSO DE TORNEAMENTO 

Tanto na prática quanto na pesquisa é de grande importância o conhecimento das forças atuantes em um processo de usinagem, estas forças podem ser aplicadas em 
uma gama de estudos científicos com o intuito de se determinar as suas variações em determinadas aplicações, assim como determinar a usinabilidade de materiais 

ainda não estudados.  Estas forças podem ser estimadas teoricamente usando dados do material como a força específica de corte e convertida em força de corte podendo 

avaliar, por exemplo, a potência do processo de usinagem. Para a medida da força de usinagem experimentalmente existem diversas técnicas, como a inserção de um 
transdutor piezelétrico ou resistivo na máquina para monitorar as forças. Porem inserção de um transdutor externo pode influir nas características de medição, podendo 

alterar, por exemplo, a frequência natural da ferramenta. Neste trabalho foi construído um transdutor capaz de medir simultaneamente as forças de avanço e de corte no 

processo de torneamento, utilizando o próprio suporte da ferramenta de corte, e que seja insensível ao momento. Para cada direção de força, corte e avanço, que 
corresponde às direções vertical e horizontal, respectivamente, foi construído uma ponte de Wheatstone, em configuração inteira, ligadas a um condicionador para 

"strain-gages". Os "strain-gages" foram fixados de modo a medir somente o esforço cortante, não sendo sensível ao momento fletor que aparece no suporte da 

ferramenta de corte. Eles também foram ligados de tal forma que as forças horizontais não interferem nas forças verticais, e vice-versa. Foi realizada a calibração do 
dispositivo e extraída a curva de calibração na qual foi representada através de uma equação. Os ensaios envolveram os parâmetros de velocidade de corte, avanço, e 

profundidade de corte, nos ensaios experimentais de usinagem o equipamento desenvolvido apresentou um erro máximo na direção da força de corte de 8% e na 

direção da força de avanço um erro máximo de 13%, quando comparados os valores obtidos de maneira teórica e experimental, o transdutor apresentou uma mínima 
sensibilidade ao momento e uma captação das forças de corte e de avanço isoladas e independentes entre si. O transdutor construído apresentou resultados coerentes, 

não alterando a dinâmica do centro de torneamento, podendo ser usado para a avaliação dos parâmetros de corte, a forma e ângulo dos insertos, uso de fluido de corte e 

o uso de diferentes materiais, além de poder ser utilizado como base para a elaboração de futuros trabalhos na área de usinagem. 
Thomas Gomes thomasgomesdossantos@gmail.com Universidade Federal de Santa Maria Carlos  Cauduro, Alisson  Fernandes da Rosa 
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AVALIAÇÃO DO FRESAMENTO DE AÇO ENDURECIDO CONSIDERANDO-SE ASPECTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E AMBIENTAIS  

No cenário atual da manufatura há diversas preocupações das organizações industriais em manter a competitividade e excelência em seus produtos e serviços. 

Atualmente, com o grande consumo de produtos manufaturados os engenheiros necessitam desenvolver com frequência cada vez maior novos portfólios de produtos 
para oferecer aos consumidores. Paralelamente, aspectos relacionados à preservação ambiental têm sido cada vez mais valorizados pelos consumidores, e empresas que 

incluem em seus processos elementos ligados à sustentabilidade podem ter um diferencial competitivo no mercado. Na confecção de produtos muitas vezes utiliza-se 

matrizes para dar forma aos materiais, as quais são fabricadas por processo de usinagem e posteriormente submetidas a tratamentos térmicos para melhorar o 
desempenho. Nesse contexto, esta pesquisa busca contribuir para a fabricação de peças de elevada dureza mediante fresamento, com o intuito de alcançar uma boa 

qualidade superficial. Além disso, faz-se uma análise no que tange o tripé da sustentabilidade abordando as dimensões ambiental, econômica e social. Neste trabalho 

são fresadas cavidades em peças de aço ferramenta AISI/SAE D6 tratadas termicamente (60 HRC de dureza), utilizando ferramentas de metal duro com revestimento. 
Foram estabelecidas três diferentes trajetórias de usinagem: ziguezague, paralelo ao perfil e trocoidal, além de diferentes valores de velocidade de corte, verificando o 

desgaste da ferramenta de corte e integridade superficial da peça usinada. Além disso, monitorou-se a energia ativa exigida pela máquina, a emissão acústica e 

luminosidade do ambiente. Os resultados obtidos mostram a usinagem do material endurecido pode ser feita com boa qualidade superficial nos parâmetros de 
rugosidade Ra e Rt, destacando-se que o melhor resultado de rugosidade correspondeu à trajetória trocoidal, que também resultou no menor desgaste no gume, porém 

com tempo de usinagem três vezes maior que as outras duas trajetórias utilizadas nos ensaios. Quanto à avaliação da sustentabilidade, uma abordagem para isso foi 

aplicada nos ensaios, permitindo obter valores de parâmetros de usinagem que resultam em melhorias nos aspectos social e ambiental, sem perdas no âmbito 
econômico.  

Joao Carlos Espindola Ferreira j.c.ferreira@ufsc.br Universidade Federal de Santa Catarina Gerônimo Freitas Amaral 
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ANÁLISE DE TENSÃO E FADIGA AXIAL DO AÇO ABNT 4140 UTILIZANDO O MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS  

Os sistemas de engenharia auxiliados por computador (CAE - Computer Aided Engineering) são desenvolvidos para simular aplicações reais, podendo auxiliar etapas 
de projeto e fabricação. Os sistemas CAE mais difundidos atualmente são baseados no método de elementos finitos (MEF) e são amplamente utilizados para a 

realização de cálculos estruturais envolvendo tensões estáticas e cíclicas. Usinagem é um processo de fabricação por remoção de material que ao conferir à peça forma, 

dimensões e acabamento, produz cavaco. O objetivo deste trabalho foi analisar e comparar os resultados de tração e fadiga obtidos experimentalmente e simulados por 
meio do método de elementos finitos, através do software ABAQUS® e software de fadiga virtual lab, a fim de verificar a vida em fadiga axial do aço ABNT 4140 na 

condição de usinado pelo processo de torneamento por Comando Numérico Computadorizado (CNC). Para obtenção da resistência à fadiga, foi utilizado o método 

tensão-número de ciclos (S-N) juntamente com o domínio de fadiga de alto ciclo, para grupo de corpos de provas ABNT 4140 laminado e usinado por CNC. Os ensaios 
de fadiga experimentais foram realizados em uma máquina de fadiga axial, onde os corpos de prova foram submetidos a ensaios cíclicos de tração-tração, em 

temperatura ambiente e razão de tensão R = 0,1. Os resultados obtidos evidenciaram que o método de elementos finitos mostrou-se confiável para validação dos ensaios 

experimentais. 
Sinval Pedroso da Silva sinvalpedroso@yahoo.com.br Universidade Federal de Minas Gerais Norberto Martins, Alysson Vieira, Leonardo  José Dutra Silva, Fabiano  

Ferreira Silva 
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AVALIAÇÃO DO USO DE FERRAMENTAS DE NITRETO DE SILÍCIO REVESTIDAS E NÃO REVESTIDAS NA USINAGEM DOS FERROS FUNDIDOS 

VERMICULAR E CINZENTO 

A utilização do ferro fundido vermicular (FV) é de extrema importância na indústria automotiva, sendo utilizado na fabricação de blocos e cabeçotes de motores, 
principalmente para motores diesel. Apesar dos significativos desenvolvimentos em materiais para ferramenta de corte e no próprio FV, a sua usinabilidade é ainda 

extremamente baixa quando comparado com o ferro fundido cinzento (FC-250), principalmente em operações de usinagem de corte contínuo como o mandrilamento. 

Este fato tem motivado inúmeras pesquisas na sua usinagem e gerado grandes avanços, porém, ainda não se dispõe de materiais de ferramentas de corte capazes de 
alcançar os mesmos tempos e custos verificados na usinagem do FC com ferramentas de nitreto de silício (Si3N4). Neste contexto, o presente trabalho consistiu na 

realização de ensaios de torneamento de longa duração para analisar o desgaste das ferramentas de nitreto de silício revestidas (Al2O3+TiN) e não revestidas na 

usinagem do FV-450 e do FC-250. Além disso, foram realizados ensaios de bancada para análise da interação química entre o Si3N4 com o FV-450 e o FC-250. Com 
base nesses experimentos pôde-se encontrar como causa da grande diferença do comportamento do desgaste do Si3N4 na usinagem do FV-450 e FC-250 os fenômenos 

térmicos, químicos e mecânicos que ocorrem na interface cavaco/ferramenta. As reações triboquímicas que ocorrem na usinagem do FV-450 favorecem o desgaste da 

ferramenta, enquanto que na usinagem do FC-250 há a ocorrência de uma camada protetora sobre a ferramenta. 
Fabio Antonio Xavier f.xavier@ufsc.br  Universidade Federal de Santa Catarina Lourival Boehs 
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MODELAGEM ESTATÍSTICA DA RUGOSIDADE DE PEÇAS TORNEADAS NA LIGA DE TITÂNIO TI-6AL-7NB 

O torneamento é um dos processos de fabricação mais utilizados em indústrias de diversos segmentos. Os processos de fabricação têm sido associados à metrologia e 

ao controle estatístico visando à produção de peças de alta qualidade. Uma das formas de avaliar a qualidade é através da medição da rugosidade. Diferentes materiais 
podem ser usados no processo de torneamento, como o titânio, que é o quarto material metálico estrutural mais abundante na Terra. Peças usinadas em ligas de titânio 

têm sido aplicadas com sucessos em diversos ramos, como na indústria aeronáutica, aeroespacial, automotiva, naval e até mesmo na engenharia biomédica. Esse estudo 

analisou, de acordo com um planejamento fatorial completo, a influência dos parâmetros velocidade de corte, profundidade de corte e avanço da ferramenta na 
rugosidade de peças usinadas na liga Ti-6Al-7Nb. Os corpos de prova, cujas dimensões iniciais são 50 mm de diâmetro e 13,6 mm de comprimento, foram usinados em 

um centro de torneamento. A rugosidade foi medida utilizando um rugosímetro portátil e as forças de corte foram obtidas através de um dinamômetro piezoeléctrico 

estacionário. O experimento mostrou que houve relação entre os parâmetros de corte e a rugosidade dos corpos de prova. Através da análise de variância foi possível 
notar que o aumento dos parâmetros de corte resulta em um aumento no valor da rugosidade, principalmente para o parâmetro de avanço.  

Amanda Oliveira Mello amandamello@live.com Universidade Federal de São João del Rei Amanda Oliveira Mello, Lincoln Brandão, Carlos Henrique Lauro, Jessica 
Vieira  
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METODOLOGIA ANALÍTICA PARA DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE CORTE TOTAL EM PROCESSOS DE DESBASTE DE PEÇAS CILÍNDRICAS  

Este artigo apresenta uma metodologia analítica para determinação do tempo de corte total em processos de desbaste de peças cilíndricas com geometrias variadas. 

Utilizando conceitos do cálculo integral analítico, um conjunto de equações que auxiliam na determinação do tempo de corte para o desbaste em torneamento é 
apresentado. O método proposto leva em conta o emprego de uma rotação constante para determinação do tempo de corte total. Afim de se atestar o método proposto, 

foram empregadas validações utilizando simulações com softwares de manufatura e ensaios práticos em um torno CNC. A inspiração para o desenvolvimento de tal 

método alternativo baseou-se em recentes publicações, que afirmam a carência em nossa literatura técnica do ramo de manufatura. A realização de estimativas para o 
processo de usinagem é uma etapa muito importante, muitas vezes complexa devido a diversidade de parâmetros envolvidos, mas imprescindível para a correta escolha 

e otimização da etapa de produção. Uma vez colocado em produção, um planejamento bem ou mal executado refletirá seu resultado ao término da produção, onde os 

apontamentos reais serão confrontados com as estimativas iniciais. De fato, dada a carência de literatura de métodos para tais estimativas analíticas, invariavelmente 
durante um planejamento manual de processos de fabricação, utilizam-se hipóteses simplificadoras que geralmente inferem erros consideráveis nas estimativas finais. 

A demonstração do método aqui proposto também tem seu valor quando empregada nos cursos de graduação em engenharia mecânica e afins, especificamente como 

demonstração da aplicabilidade de ferramentas básicas da disciplina de cálculo normalmente apresentadas ao estudante nas fases iniciais de curso. A metodologia 
analítica apresentada neste trabalho para o cálculo do comprimento total de corte no desbaste e tempo de corte total no desbaste, se mostrou consistente e passível de 

ser empregada como alternativa para geração de estimativas de tempos de produção. 

Adalto de Farias afarias@fei.edu.br Centro Universitário da FEI 
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TORNEAMENTO DE UM AÇO INOXIDÁVEL DUPLEX FUNDIDO – VIDA DA FERRAMENTA, EQUAÇÃO DE KIENZLE E RUGOSIDADE  
Os aços inoxidáveis duplex são materiais de difícil usinagem, devido a sua baixa condutividade térmica, elevado grau de encruamento e alta tensão de ruptura. 

Portanto, estudar a usinabilidade desses materiais é importante para quem necessita processá-los. Assim, o objetivo deste trabalho é levantar a usinabilidade do aço 

inoxidável duplex H91 fundido, através do levantamento da vida da ferramenta, dos coeficientes da equação de Kienzle e do perfil de rugosidade da peça durante o 
processo de torneamento com ferramentas de metal-duro triplo revestida por CVD (TiCN+Al2O3+TiN), na condição a seco. Para o teste de vida, o avanço (f) e a 

profundidade de corte (ap) foram mantidos constantes em 0,3 e 0,5mm, respectivamente, enquanto que a velocidade de corte (vc) variou (100, 150 e 200m/min). Os 

coeficientes de Kienzle foram determinados após a medição das componentes da força de usinagem através de uma plataforma piezelétrica. Nestes testes, os parâmetros 
de corte ap e vc foram mantidos fixos em 0,5mm e 100m/min, respectivamente, enquanto o avanço variou (0,2; 0,25; 0,35, 0,40 e 0,45mm). A rugosidade da superfície 

da peça foi mensurada nestes ensaios. A vida da ferramenta foi curta em todas as vc estudadas, sendo predominante o desgaste abrasivo na ferramenta de corte. Os 

coeficientes da equação de Kienzle encontrados foram: kc1.1(N/mm2)=1673 e 1-mc=0,74. Conforme esperado, a rugosidade apresentou crescimento com o aumento 
do avanço, porém como a ferramenta possuía aresta alisadora (wiper) os valores médios de Ra foram relativamente baixos, entre 0,55 e 1,30µm, para o menor e maior 

avanço, respectivamente. 

Janaina Correa janainageisler@gmail.com Universidade Federal de Santa Catarina Daniel Gonzalez, Emílio Wrasse, Rolf Schroeter, Álisson Rocha Machado 
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INFLUÊNCIA DA AFIAÇÃO DE BROCAS HSS NOS ERROS MICRO E MACRO GEOMETRICOS NO PROCESSO DE FURAÇÃO DA LIGA DE ALUMINIO 
7075 

O processo de furação requer atenção muito especial, pois é um dos processos mais utilizados no setor metal-mecânico. Praticamente, todos os conjuntos ou sistemas 

mecânicos dependem de um furo para que seja realizada uma fixação ou lubrificação. Uma vez que os erros geométricos e o acabamento superficial definem 
usualmente a qualidade do processo de furação, este trabalho teve como objetivo analisar os erros de cilindricidade, os erros de circularidade e a rugosidade no 

processo de furação da liga de alumínio 7075, com brocas helicoidais de aço rápido. Foram utilizados como parâmetros de entrada o ângulo de ponta, o tipo de afiação 

da ferramenta, a velocidade de corte e o avanço, o projeto de experimento constituiu em um fatorial cruzado. Por meio da analise de variância (ANOVA) com um nível 
de 5% de significância, demonstrou-se os efeitos das variáveis significativas nas respostas. Os ensaios mostraram que os erros de cilindricidade e circularidade foram 

mais influenciados pelo avanço e pelo tipo de afiação da ferramenta, sendo os menores valores de erro de cilindricidade e circularidade encontrados quando se utilizou 

o maior valor de avanço e a ferramenta de afiação convencional. Entretanto, com relação ao acabamento superficial, todos os parâmetros de corte apresentaram 
significância. Os menores valores de rugosidade foram obtidos utilizando o menor valor de avanço, o menor ângulo de ponta, a maior velocidade de corte e a 

ferramenta com afiação convencional. 

Jessica Vieira jessica.tito@hotmail.com Universidade Federal de São João Del Rei Juliano Aparecido  de Oliveira, Étory Arruda, Lincoln Brandão 
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ANÁLISE DA FORÇA DE USINAGEM E DA RUGOSIDADE NO TORNEAMENTO DO AÇO AISI 4340 ENDURECIDO COM FERRAMENTAS DE PCBN E 
DE METAL-DURO 

O torneamento de aços endurecidos tem sido aplicado na indústria em processos de acabamento e semiacabamento, e normalmente empregam-se ferramentas de 

cerâmicas e PCBN. No entanto, o processo de fabricação de tais ferramentas ainda é oneroso, limitando-se a aplicações em situações específicas – como no 
torneamento de aços de construção mecânica no intervalo de dureza 35 e 60HRC. Neste intervalo de dureza, também podem ser utilizadas as ferramentas de metal-duro 

de grãos ultrafinos, que são o resultado do desenvolvimento de novas classes associado à novos materiais e tecnologias de revestimento. Este trabalho apresenta e 

discute resultados de medição das componentes da força de usinagem e da rugosidade da superfície geradas no processo de torneamento do aço AISI 
4340 (35 a 60HRC) com ferramentas de PCBN e de metal-duro de grãos ultrafinos. A análise dos resultados mostrou que devido a diferença da geometria das duas 

ferramentas, principalmente em função do ângulo de saída, os menores valores das componentes da força de usinagem foram obtidos para as ferramentas de metal-

duro. Também se observou que as magnitudes das componentes da força de usinagem foram influenciadas pelo incremento da dureza, para ambas as ferramentas. Já a 
qualidade da superfície do torneamento do aço AISI 4340 melhorou com o incremento da dureza para as duas ferramentas, pois verificou-se a redução nos valores de 

rugosidade para ambas as ferramentas. Com o emprego da ferramenta de PCBN, obtiveram-se os menores valores de rugosidade no ensaio com dureza de 60HRC. Já 

com a ferramenta de metal-duro de grãos ultrafinos, ocorreu sua menor magnitude quando torneou-se o aço AISI 4340 com a dureza de 50HRC.  
Vinícius Rodrigues Borba borbavini@hotmail.com Instituto Federal de Santa Catarina Denis  Boing, Rolf Schroeter 
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ESTUDO DA VIBRAÇÃO E DA QUALIDADE SUPERFICIAL DE COMPÓSITOS POLIMÉRICOS USINADOS POR FRESAMENTO TANGENCIAL  

A produção da madeira plástica e do plástico madeira, em geral, são realizadas via extrusão de perfis pré-definidos, porém, através da usinagem seria possível a 

produção de peças mais complexas em termos geométricos, dimensionais e superficiais, bem como, ampliar a utilização desses materiais na construção civil e na 
movelaria. Sendo assim, a presente proposta teve por objetivo o estudo da usinagem destes materiais. Para o estudo da usinagem da madeira plástica e do plástico 

madeira, foi realizado o processo de fresamento tangencial utilizando um arranjo ortogonal L18 de Taguchi, tendo como fatores estudados o sentido de corte 

(concordante e discordante), o tipo de material (madeira plástica e plástico madeira), a velocidade de corte (4000, 6000 e 8000rpm), a velocidade de avanço (3, 5 e 
7m/mim) e a profundidade de corte (4, 5 e 6mm). Para cada material foi utilizada uma fresa de metal duro revestida com TiAlN, com 3 arestas de corte. As variáveis de 

saída analisadas foram a vibração média do sistema máquina-peça e a rugosidade das peças usinadas. Após os dados serem coletados foi realizada uma análise de 

variância (ANOVA) com nível de significância de 5%, para testar a existência de diferenças significativas entre as médias. Através dos resultados obtidos observou-se 
que os fatores, que tiveram o ajuste em comum, tanto para a qualidade superficial quanto para uma menor vibração do sistema foram a velocidade de corte e de avanço 

em 8000 rpm e 3 m/min respectivamente, bem como a usinagem da madeira plástica. O sentido de corte discordante proporcionou uma menor vibração, enquanto o 
concordante uma menor rugosidade. A profundidade de corte foi divergente entre as variáveis resposta, sendo significante somente para a rugosidade, com o ajuste em 

5mm. Conclui-se com esse trabalho que os materiais estudados apresentaram boa usinabilidade.  

Sarah David Muzel nanymuzel@gmail.com Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho" - Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá Eduardo Pires 
Bonhin, Larissa Ribas de Lima Soares, Manoel Alves, Julio Molina, Marcos Ribeiro 
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PROVENIENTE DO PROCESSO DE TORNEAMENTO DO ALUMÍNIO ABNT 6262 

O enfoque deste trabalho contou com a predição da rugosidade na superfície de corpos de prova de Alumínio ABNT 6262 após usinagem. Ensaios de usinagem de 

torneamento foram efetuados de acordo com um planejamento experimental, utilizando-se dois insertos diferentes. Os testes foram executados em 40 amostras. Para 
alimentar a rede neural artificial, os dados de corte utilizados no torneamento foram definidos como variáveis independentes enquanto os dados de rugosidade foram 

obtidos por meio da leitura de um rugosímetro. Obteve-se correlação entre os resultados desejados e os previstos pelas redes. A predição torna-se importante para 

otimizar o tempo e custos para as empresas. 
Andreia Augusta de Lima Ferreira ferrarisportbrasil@hotmail.com Anhanguera Jacqueline  Micheletti, Nelson Wilson Paschoalinoto, Aderval Filho 

_________________________________________________________________________________________ 

 
INTEGRIDADE SUPERFICIAL DO AÇO ABNT 1045 MICROFRESADO 

A integridade superficial de peças usinadas influi no desempenho do produto em serviço. Na produção de microestruturas por microcorte (microusinagem mecânica), a 

integridade superficial é igualmente importante, uma vez que características como rugosidade, textura superficial, encruamento subsuperficial e erros de forma podem 
compromenter as funções dos microcomponentes. Produtos como microssistemas analíticos (dispositivos microfluidicos) para uso nas indústrias farmacêutica e 

química dependem muito da rugosidade para a apropriada interação fluido-estrutura. Micromoldes e microtrocadores de calor dependem também do estado de tensões 

na superfície e dos erros de forma que influenciam a vida em fadiga. Este artigo determinou a influência da escala de usinagem (micro/macro) e dos parâmetros de 
corte (avan o e profundidade de usinagem) na integridade superficial do a o ABNT 1045 “como recebido” (rugosidade, microdureza e deforma ão microestrutural). 

Foi adotado o fresamento de canais a seco, com fresas de topo de WC-Co revestidas de TiNAl, de diâmetros 0,8 mm e 2 mm. A velocidade de corte foi mantida 

constante. Duas réplicas para cada condição de ensaio foram realizadas visando aplicação da Análise de Variância (ANOVA). Os resultados revelaram que a 
integridade superficial decorrente da microescala, mesmo com parâmetros de corte brandos, é mais afetada se comparada à da macroescala, pois, em média, a energia 

específica de corte foi superior 75%, a microdureza 75%, a camada encruada 5x e a deformação microestrutural 60%. Apenas a rugosidade diminuiu, em média 16%, 

porém qualitativamente apresentou danos significativos, como microfissuras, cavidades e escoamento lateral. Conclui-se que a escolha correta dos parâmetros de corte 
em relação ao raio de aresta da ferramenta na microusinagem é determinante para formação adequada do cavaco, minimização da energia específica e preservação ou 

melhora da integridade superficial do produto. 

Alessandro Rodrigues roger@sc.usp.br Universidade de São Paulo SUZANA MOREIRA, Fernando Brandão de Oliveira, Wyser José Yamakami, Hidekasu 
Matsumoto 
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ANÁLISE DE MÁQUINA-FERRAMENTA NA USINAGEM DE PEÇAS PARA O SETOR AERONÁUTICO  

Este artigo científico discute a eficiência da usinagem com alta velocidade de corte em alumínio para a indústria aeronáutica, o que permite a usinagem de paredes finas 

e melhores tolerâncias dimensionais e superficiais. A fim de gerar maiores rendimentos, serão avaliadas as estratégias de corte e a maximização de parâmetros de 
usinagem e ferramentas. A peça projetada contém várias características de peças da indústria aeronáutica, como o material utilizado e a alta remoção de material, com o 

intuito de aproximar o experimento à realidade de uma fábrica, inclusive utilizando configurações para redução de tempo e constância da velocidade com a finalidade 

de um possível aumento de produção. Junto a isso, é testada a eficiência da máquina-ferramenta na usinagem de componentes aeronáuticos.  
Matheus Rubik matheusrubikmr@gmail.com Universidade Tecnológica Federal do Paraná Janaina Gonçalves 
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UTILIZAÇÃO DE CBN E CERÂMICA NA USINAGEM DE AÇO ENDURECIDO PARA FABRICAÇÃO DE MOLDES PARA RECIPIENTES DE ALUMÍNIO 

Os moldes tem se tornado ferramentas essenciais para atender a demanda de produção em massa. O processo utilizado para a fabricação de um molde tem influencia 

direta sobre o prazo de entrega, custo e qualidade do produto final. Um segmento que utiliza este tipo de ferramenta é o de produção de recipientes para 
acondicionamento de bebidas. Anualmente, são utilizados mais de 2,6 milhões de toneladas de alumínio somente na fabricação deste produto em todo o mundo, com 

um volume de produção de 6 milhões de recipientes por dia. Para atender esta demanda, as empresas especializadas na fabricação deste produto, buscam cada vez mais, 

aumentar a produtividade, mantendo o mesmo investimento com as ferramentas. Esse trabalho estudou o processo de torneamento de aço endurecido com o objetivo de 
determinar o melhor material de ferramenta de corte de metal, tendo como principais parâmetros o perfil geométrico, rugosidade, vida da ferramenta e dimensões finais 

do produto. As ferramentas utilizadas foram CBN e Cerâmica no processo de torneamento de aço AISI M2, tratado termicamente com 62-64 HRc. Embora o 
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investimento inicial em ferramenta de corte de metal tenha sido maior, as ferramentas de CBN apresentaram resultados mais favoráveis nas dimensões dos moldes, 
maior estabilidade geométrica, valores de rugosidade aceitáveis e maior vida da ferramenta. 

Luis Ganiko luis_ganiko@yahoo.com.br SENAI Innocenzo Scandiffio, Danilo de Jesus Oliveira 
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INFLUÊNCIA DA VARIAÇÃO DA TRAJETÓRIA DA FERRAMENTA NO DESGASTE DE FLANCO DURANTE O FRESAMENTO DO AÇO AISI P20 COM 

FRESA INTEIRIÇA DE METAL DURO 
Neste trabalho foram realizados estudos sobre a influência da variação da trajetória de usinagem sobre o desgaste de flanco máximo (VBmáx) no fresamento do aço 

AISI P20. Utilizou-se como ferramenta de corte uma fresa de topo inteiriça de metal duro com revestimento de AlCrN e quatro arestas de corte possuindo diâmetro de 

corte de 10mm. Definiu-se como cavidade utilizada no ensaio uma geometria retangular com largura x comprimento x profundidade, respectivamente de 145 x 195 x 
3mm. As usinagens foram realizadas aplicando três tipos de trajetórias diferentes fornecidas pelo software EdgeCAM®, as dos tipos spiral, waveform e laceform, que 

se diferenciam principalmente pelo método de entrada da ferramenta na peça, a quantidade de eixos movimentando simultaneamente e os tempos de corte na usinagem. 

Após análise dos resultados foi possível afirmar que a trajetória que proporcionou melhor comportamento quanto ao desgaste foi a do tipo spiral, na qual possui como 
estratégia inicial uma entrada em rampa no centro da região usinada, seguida por uma interpolação linear em formato de espiral.  

Gil Magno Chagas gilchagas@ifsc.edu.br Instituto Federal de Santa Catarina Richard Gustavo Borges, GIOVANI CARLINI 
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ESTUDO DO ROSQUEAMENTO EXTERNO POR LAMINAÇÃO NA LIGA DE ALUMÍNIO 7075-T6 

As ligas de alumínio têm grande aplicação na indústria aeronáutica, automobilística e metal-mecânica quando se deseja uma boa resistência mecânica associada a um 
baixo peso específico. Roscas conformadas na liga de alumínio 7075-T6 atualmente são empregadas na sua grande maioria como elementos internos, porém existe um 

mercado promissor para esses elementos como roscas externas. Devido a esse mercado promissor, este trabalho teve como objetivo estudar o comportamento de roscas 

externas fabricadas por conformação, variando-se o diâmetro inicial da haste, o tipo de lubrificação e a velocidade de laminação para verificar a influência desses 
parâmetros no diâmetro final de roscas. Foi utilizado um micrômetro para a medição do diâmetro externo e da altura das roscas e um microscópio eletrônico de 

varredura para a análise da topografia dos filetes. Os resultados demonstram que o diâmetro inicial da haste, tipo de lubrificação, velocidade de laminação e as 

interações tanto de diâmetro da haste quanto velocidade de laminação com o tipo de lubrificação, influenciam no diâmetro final da rosca. Além disso, mostram também 
que o tipo de lubrificação tem grande influência no acabamento superficial dos filetes. O sistema MQL (Mínima quantidade de lubrificante), foi responsável pelos 

menores diâmetros externos das roscas associados a um acabamento não satisfatório, sendo o sistema a seco o de melhor acabamento superficial.  
Lincoln Teixeira lincoln.teixeira@ifmg.edu.br Instituto Federal de Minas Gerais Lincoln Brandão, Samuel Freitas, Thiago Castro Freitas, Waslley Coelho, 

Marcos Castro 
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INFLUÊNCIA DO ÂNGULO DE ATAQUE NOS ESFORÇOS DE CORTE E ACABAMENTO SUPERFICIAL DE ROSCAS USINADAS EXTERNAS 

A operação de rosqueamento é um processo de fabricação que tem como objetivo a geração de sulcos helicoidais de passo constante denominados filetes. Devido à 
limitação de torque, cinemática da máquina e flexibilidade das peças, esses filetes não podem ser gerados pelo processo de usinagem em um único passe de corte. No 

caso de roscas externas, a ferramenta de corte necessita penetrar na peça de forma incremental iniciando no diâmetro maior da rosca até atingir a raiz no fundo do filete. 

Neste trabalho foram testadas três estratégias com diferentes ângulos de ataque na liga de Titânio Ti-6Al-4V, a saber; avanço radial, avanço pelo flanco e avanço 
alternado pelos flancos. Com o objetivo de comparar os ângulos de ataque foram mantidas constantes a velocidade de corte e volume de cavaco removido por passada 

durante todo o experimento. Como respostas foram considerados os esforços de usinagem, o acabamento dos perfis de rosca e a formação de rebarba na crista das 

roscas. Os resultados mostram que os tipos de ataque apresentam pequenas diferenças em relação aos esforços de usinagem, por outro lado o ângulo de ataque central 
apresentou uma menor formação de rebarbas e um melhor acabamento superficial do perfil das roscas.  

Lincoln Teixeira lincoln.teixeira@ifmg.edu.br Instituto Federal de Minas Gerais Lincoln Brandão, Samuel Freitas, Thiago Castro Freitas, Waslley Coelho, 

Carlos Henrique Lauro 
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AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE QUEBRA DO CAVACO DO AÇO ABNT 304 DURANTE O TORNEAMENTO UTILIZANDO SIMULAÇÃO NUMÉRICA 
POR ELEMENTOS FINITOS 

No processo de usinagem é normalmente desejável a formação de cavacos curtos, que favorecem a segurança do operador, evitam danos na ferramenta ou no 

equipamento e facilitam o seu manuseio. Entretanto, a formação do cavaco em materiais dúcteis tende a ser do tipo contínuo, formando longas fitas. Dessa forma, é 
importante entender os mecanismos que ocorrem durante a formação e quebra do cavaco, e avaliar formas de evitar a formação de cavacos contínuos. Este trabalho 

mostra um estudo das condições de tensão e deformação que influenciam o processo de quebra do cavaco durante a usinagem. Foram realizadas simulações numéricas, 

por elementos finitos, considerando: usinagem em corte ortogonal, modelo termo-mecânico acoplado, utilizando o software Abaqus®, para analisar o processo de 
quebra do cavaco de um aço inoxidável austenítico ABNT 304. Os resultados das forças de corte calculadas nas simulações foram comparados com os obtidos nos 

ensaios experimentais realizados. Os resultados dos estados de tensões e deformações, bem como as observações das imagens dos cavacos, utilizando microscópio 

eletrônico de varredura, permitiram verificar e avaliar o mecanismo de quebra do cavaco por fratura do tipo dúctil segundo o modelo de nucleação, crescimento e 
coalescência de micro vazios.  

Gil Magno Chagas gilchagas@ifsc.edu.br Instituto Federal de Santa Catarina Izabel Machado 
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AVALIAÇÃO DO ESTADO DE TENSÕES RESIDUAIS NO FRESAMENTO DO AÇO VP100 PARA MOLDES  

A usinagem pode modificar o estado de tensões interna do material da peça, estão relacionados à rota de fabricação e as propriedades físicas do componente. As tensões 
residuais podem variar em campo (tração ou compressão), magnitude (alta ou baixa) e profundidade (rasa ou profunda). O seu efeito na vida do produto, pode retardar 

ou intensificar uma falha. Este artigo determina a magnitude, campo e a profundidade das tensões residuais do aço VILLARES para moldes e matrizes VP 100, após 

fresamento de topo CNC, com ferramenta de metal duro. As variáveis de entrada foram a dureza da peça, o avanço por dente e a velocidade de corte. A tensão residual 
superficial foi analisada através do método de sen2y usando difração de raios-X; já a tensão residual subsuperficial foi medida, por meio da técnica do furo-cego, 

padronizada pela norma ASTM E837. Verificou-se que o fresamento de topo induz a geração de tensões residuais de tração na superfície fresada. Na subsuperfície da 

peça houve inversão do campo trativo para o compressivo, influenciado pelo aumento do avanço por dente da fresa para as peças com menor nível de dureza. Para as 
peças com nível de dureza maior, a inversão ocorreu para maior velocidade de corte. 

Flávio Manarelli flaviomanarelli@gmail.com Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho" - Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira Alessandro 

Rodrigues, Adriana Norcino, Haroldo Cavalcanti Pinto 
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COMPARAÇÃO DO DESEMPENHO DA FERRAMENTA DE ROSQUEAR COM E SEM REVESTIMENTO TRIBOLÓGICO, NA USINAGEM DO BLOCO DO 
MOTOR DE FERRO FUNDIDO  

O aumento da vida útil das ferramentas de corte nos vários processos de usinagem tem sido um desafio para os engenheiros de processos. Este trabalho foi 

desenvolvido com o objetivo de comparar o desempenho da ferramenta de rosquear (machos) com e sem revestimento tribológico, no processo de rosqueamento do 
bloco do motor, especificamente na operação de rosqueamento dos furos de fixação do cabeçote ao bloco do motor. Para isso, foram avaliados dois revestimentos 

tribológicos: o revestimento de nitreto de titânio – TiN, e o revestimento de carbonitreto de titânio – TiCN. Foram realizados testes preliminares que possibilitaram 
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identificar qual dos revestimentos era mais adequado ao processo em análise. Os testes finais comprovaram a eficiência do revestimento escolhido, resultando no 
aumento da produtividade da ferramenta em 143,67 % . 

Josue Santos josueolimpio@gmail.com Pontifícia Universidade Católica Querlem Saraiva, Diego Barbosa Pratis Santos, Carlos Alberto de Sousa Neves, Marcos 

Paulo Miranda, Jose Rubens Goncalves Carneiro Carneiro, RONAN FERREIRA, Gilmar Cordeiro da Silva 
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ESTUDO DO DESGASTE EM MICROFRESAS   
Com a evolução do processo de miniaturização de peças é necessário que ocorra o aumento da qualidade das peças fabricadas, pois retrabalhos, de um modo geral, não 

são aceitáveis. A microusinagem não pode ser entendida apenas em função da redução da escala já que essa redução não implica na diminuição do tamanho do grão do 

material a ser usinado. Devido às pequenas dimensões e tolerâncias no microfresamento compreender os mecanismos governantes de avarias e/ou desgastes de 
microfresas serve de guia para predição de características da peça, tais como rugosidade, energia especifica de corte e rebarba, por exemplo. Este artigo quantifica os 

desgastes de flanco na aresta primaria além de avarias nas arestas primárias e secundarias, no microfresamento de quatro materiais com diferentes microestruturas. 

Diferentes níveis de avanço por dente (fz), sob o mesmo comprimento de corte usinado foram adotados nos ensaios. Os ensaios foram conduzidos em um centro de 
usinagem CNC, adotando simultaneamente corte concordante e discordante sem aplicação de fluido lubrirrefrigerante. Utilizou-se fresas de carbeto de tungstênio 

revestidas de TiAlN, diâmetro 1,0 mm e duas arestas. O desgaste de flanco foi medido na superfície primária de folga da fresa. Os resultados mostraram que os níveis 

de desgaste na aresta de corte primária foram menores nos materiais com grãos refinados. E que na superfície secundaria de corte avarias foram potencializadas no 
material com microestrutura com diferentes fases. 

Adriana Norcino adriananorcino@gmail.com Universidade de São Paulo Alessandro Rodrigues, Flávio Manarelli, Renato Goulart Jasinevicius 
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ANÁLISE DO PROCESSO DE FRESAMENTO DO AÇO AISI D6 ENDURECIDO UTILIZANDO MÍNIMA QUANTIDADE DE LUBRIFICANTE 

O trabalho apresenta uma avaliação comparativa entre os efeitos da utilização da técnica de usinagem com mínima quantidade de lubrificante (MQL) e da usinagem a 
seco sobre a rugosidade da superfície usinada e sobre os desgastes da ferramenta de corte gerados pelo fresamento frontal do aço AISI D6 endurecido a 57 HRC. No 

processo utilizou-se uma fresa com insertos de metal-duro com cobertura em duas camadas (nitreto de titânio-alumínio (TiAlN) e nitreto de titânio (TiN)) por 

deposição física de vapor (PVD). Além das duas condições de lubrirrefrigeração, os parâmetros de corte (dois avanços por dente e duas profundidades axiais de corte) 
foram escolhidos conforme recomendações do fabricante da ferramenta, totalizando oito combinações. Os valores de rugosidade e os respectivos perfis foram obtidos a 

partir de um rugosímetro portátil, enquanto que o desgaste da ferramenta foi avaliado com auxílio do microscópio digital. Os resultados mostraram que o uso da técnica 
de usinagem com MQL produziu menores valores de rugosidade e menores desgastes no flanco da ferramenta quando comparados aos obtidos pela usinagem a seco. 

Os perfis de rugosidade gerados com MQL mostraram uma redução da amplitude dos picos e, principalmente dos vales. Também houve a redução da formação de 

rebarba na usinagem com MQL. Portanto, é possível concluir que a usinagem com MQL pode ser uma boa alternativa no fresamento de aços endurecidos, 
principalmente no que diz respeito à rugosidade superficial e vida da ferramenta de corte.  

Adilio felipe adiliofe.86@gmail.com Universidade Federal do Rio Grande do Sul André J. Souza 
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INFLUÊNCIA DOS PARÂMETROS DE CORTE NO DESGASTE DA FERRAMENTA E RUGOSIDADE DURANTE PROCESSO DE USINAGEM DO AÇO 

INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO AISI 410 
Muitos materiais são utilizados para diversas aplicações em projetos de engenharia. Sendo assim, os aços inoxidáveis martensíticos que são ligas de ferro e cromo (11-

18%) com teor de carbono acima de 0,1% são aplicados na fabricação de válvulas, bombas de equipamentos, ferramentas de cutelaria, eixos acionadores, hastes de 

pistão, componentes de turbinas hidráulicas e instrumentos cirúrgicos. A evolução das propriedades e desempenho dos materiais utilizados em componentes para 
aplicações em engenharia é contínua ao longo dos anos, consequentemente os processos e as ferramentas utilizadas para fabricação desses componentes precisam 

evoluir conjuntamente.  A proposta desse trabalho é avaliar o desempenho das ferramentas de corte de Metal Duro com revestimento PVD (Physical vapor deposition) 

e CVD (Chemical vapor deposition) na usinagem a seco do aço inoxidável martensítico AISI 410 tratado termicamente e a qualidade do acabamento superficial da 
peça, em duas condições de corte (vc = 125 e 150 m/min, f = 0,25 mm/volta e ap = 0,5 mm). A análise dos desgastes das ferramentas de corte foi realizada com auxilio 

de dois microscópios, o primeiro da marca Mahr modelo MahrVisionMM 200 e, o segundo da marca Zeiss, modelo Stemi 2000. A medição da rugosidade foi realizada 

com auxílio de um rugosímetro da marca Mahr modelo MarSurfM300/MarSurfRD. Resultados iniciais evidenciaram que a ferramenta com revestimento CVD 
apresentou um bom desempenho nas duas condições de corte, pois a peça apresentou um bom acabamento superficial, os desgastes de flanco não foram expressivos 

para os comprimentos de corte testados e a ferramenta não apresentou avarias; já a ferramenta com revestimento PVD apresentou avarias durante a realização dos 

ensaios, as avarias ocorreram na ferramenta em ambas às condições de corte, primeiramente, na forma de pequenas lascas, em seguida, ocorrendo à quebra da 
ferramenta. Os cavacos obtidos durante os ensaios foram na forma de lascas.   

Marcelo  Antunes de Paula marcelo13.antunes@yahoo.com.br Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho" - Faculdade de Engenharia de 

Guaratinguetá Marcel Kondo, Marcos Ribeiro, Taise Azevedo de Sousa, Anderson Costa 
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APLICAÇÃO DO TORNEAMENTO LFV PARA CISALHAMENTO DE CAVACOS PROVENIENTES DO AÇO ABNT-1020 
Materiais dúcteis são amplamente utilizados pelas indústrias, porém, durante sua usinagem, produzem cavacos contínuos. Esta forma de cavaco é responsável por uma 

série de inconvenientes operacionais, como riscamento de superfícies já finalizadas, segurança do operador, rompimento de tubulações pressurizadas, danos à pintura 

da máquina, estragos em vedações, entre outros. Apesar das ações corretivas para seu controle (adição de elementos de liga ao material, alteração dos parâmetros de 
corte, utilização de fluido a alta pressão, utilização de ferramentas com quebra cavaco), ainda encontram-se dificuldades para prever, elaborar e padronizar cavacos com 

a geometria operacional desejada. Este trabalho tem como objetivo estudar a aplicação do método LFV (low frequency vibration) para a otimização do cisalhamento de 

cavacos provenientes de um material dúctil (aço ABNT-1020). Os corpos de prova foram usinados em três níveis de velocidades de corte (vc1, vc2 e vc3), três níveis 
de avanço (f1, f2 e f3) e dois níveis de profundidades de corte (ap1 e ap2), onde a rugosidade (Ra), a força de corte (Fc), a força de avanço (Ff) e a microdureza (HV) 

foram mensuradas e comparadas após usinagem convencional e corte frequencial. Através da análise micrográfica das raízes do material cortado, avaliou-se as regiões 

de fluxo estabelecidas, buscando-se compreender os fatores responsáveis pelo cisalhamento do cavaco. Os resultados mostraram que, independente do parâmetro de 
corte utilizado, a usinagem LFV gerou condições favoráveis para formação do cavaco, promovendo seu cisalhamento em todos os ensaios realizados. O método LFV 

também mostrou-se eficaz para alterar a microdureza do material a ser cortado, sendo capaz de inserir regiões pontuais de encruamento. Observou-se que não houve 

diferenças significativas no estado de superfície entre corte frequencial e usinagem convencional e, apesar do método LFV ter gerado maiores forças de avanço, as 
componentes vetoriais da força ativa foram melhor distribuídas.  

Cláudio Parreira Lopes claudiocefetdivinopolis@gmail.com PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS Jose Rubens Goncalves Carneiro 
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UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DE CAMQL PARA A RETIFICAÇÃO DO AÇO AISI 4340 COM REBOLO DE CBN  
A retificação é, primordialmente, um processo de acabamento. Por se tratar de um processo que retira material através da abrasão ele tem um alto consumo de energia 

e, consequentemente uma alta geração de calor. Assim sendo, este processo de fabricação consome altas quantidades de fluido de corte. O seu elevado consumo é 

prejudicial tanto do ponto de vista econômico, já que a compra, tratamento, manutenção e o descarte adequado dos óleos de corte geram custos, bem como para a saúde 
do operador e para o meio ambiente. A técnica de aplicação de fluido de corte em mínima quantidade, conhecida como MQL consiste em aplicar gotículas de óleo em 

um fluxo de ar comprimido e, a névoa gerada desta combinação é aplicada diretamente na zona de corte do processo. A aplicação de MQL para a retificação ainda não 
está disponível na indústria devido ao problema de danos térmicos pela pouca refrigeração, bem como pelo problema de entupimento do rebolo. A técnica de MQL 
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normalmente é feita aplicando ar em temperatura ambiente, porém o objetivo deste estudo visa verificar a influência da aplicação de ar frio na técnica de MQL. Para 
avaliar a eficácia da aplicação, foram realizadas comparações com a aplicação convencional (refrigeração abundante) e com a técnica de MQL tradicional na retificação 

do aço AISI 4340 através dos parâmetros de saída da rugosidade média e desgaste diametral do rebolo. Foram obtidos resultados melhores para o resfriamento quando 

comparado à técnica de MQL convencional para as três diferentes velocidades de corte aplicadas nos dois diferentes parâmetros analisados, porém os melhores 
resultados obtidos foram para a técnica de lubri-refrigeração convencional. 
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INFLUÊNCIA DA LUBRI-REFRIGERAÇÃO DE MQL COM LIMPEZA NA SUPERFÍCIE DE CORTE DO REBOLO DE CBN NA RETIFICAÇÃO CILÍNDRICA 
DO AÇO AISI 4340 

A retificação é um processo de corte por abrasão dado pela ação de uma ferramenta chamada rebolo, submetido às altas rotações e que confere às peças acabamento 

final e exatidão nas dimensões, respeitando os parâmetros de tolerância apresentados em cada projeto. Diante da crescente demanda mundial por produtos de boa 
qualidade, novas tecnologias têm sido desenvolvidas para suprir as necessidades industriais. A tendência é produzir peças com elevado grau de tolerância geométrica, 

dimensional e acabamento superficial, com baixo custo e sem degradar o meio ambiente. No entanto, diversos processos de usinagem, incluindo a retificação, utilizam 

fluidos de corte como meio de lubrificação, refrigeração, limpeza e proteção da peça produzida. Se as aplicações de fluído não forem satisfatórias, as elevadas 
temperaturas geradas podem produzir danos à peça, como queima superficial, mudanças microestruturais, aparecimento de tensões residuais, erros de forma e 

deterioração da qualidade final da peça produzida. O descarte irregular que contamina o meio ambiente, a geração de nuvens tóxicas que podem contaminar os 

funcionários, os altos custos de compra e descarte são os motivos principais e reforçam a necessidade da melhoria desse tipo de processo. Assim, foi desenvolvido o 
MQL (Mínima Quantidade de Lubrificação), uma mistura de ar comprimido e óleo aplicada com alta pressão, reduzindo drasticamente a utilização de agentes 

contaminantes. Nesse presente trabalho foram utilizadas duas vazões de óleo para a técnica de MQL, 30 ml/h e 120 ml/h, utilizando um bocal de ar comprimido para 

limpeza da superfície do rebolo na tentativa de evitar o entupimento da ferramenta. A limpeza da superfície aprimora os resultados da técnica de MQL, que se 
aproximam aos obtidos pela técnica de lubri-refrigeração convencional.  

Rafael Polato  Francelin rafaelfrancelin@gmail.com Universidade Estadual Paulista - Faculdade de Engenharia de Bauru Wangner Costa, José Claudio Lopes, 

Hamilton José de Mello, Paulo Aguiar, Eduardo Carlos Bianchi 
_________________________________________________________________________________________ 

 
USO DA TÉCNICA MQL COM SISTEMA PARA A LIMPEZA DO REBOLO DURANTE A RETIFICAÇÃO DE AÇO ENDURECIDO COM ALUMINA  

A técnica de lubri-refrigeração por Mínima Quantidade de Lubrificante (MQL) tem ganhando cada vez mais espaço na usinagem como alternativa às técnicas 

convencionais por proporcionar uma produção mais limpa. Contudo, no processo de retificação, devido às altas temperaturas e ao entupimento do rebolo com cavacos, 
a técnica MQL convencional ainda apresenta limitações, portanto, necessitando de aprimoramento e sendo objeto de estudos de viabilização. Neste sentido, pesquisas 

recentes aplicaram um sistema de ar comprimido para efetuar a limpeza dos poros de rebolos de CBN durante a retificação com MQL. E seguindo esta tendência, este 

presente trabalho utilizou um sistema de limpeza da superfície de corte do rebolo em rebolos convencionais de óxido de alumínio durante a retificação cilíndrica 
externa do aço ABNT 4340 temperado e revenido. A técnica de lubri-refrigeração MQL foi utilizada com dois fluidos de corte, LB 1100 (óleo puro) e BIOCUT 9000 

(óleo diluído em água na proporção de 1:5). Ensaios com a técnica convencional de aplicação de fluido de corte foram também realizados para permitir comparações. 

Os resultados do acabamento superficial (rugosidade média e desvios de circularidade), bem como a análise de integridade microestrutural (microdureza e micrografia) 
mostraram que o sistema de limpeza juntamente com a técnica de MQL utilizando o fluido LB 1100 proporcionou um desempenho superior em relação às demais 

técnicas analisadas, em termos de acabamento e integridade. Com isso, os resultados mostraram que o sistema de limpeza de rebolo com rebolo de óxido de alumínio 

em conjunto com a técnica MQL é promissor no processo de retificação. 
Rodrigo Ruzzi rodrigo.ruzzi@ufu.br Universidade Federal de Uberlândia Rosemar Batista da Silva, Ricardo Andrade, Hamilton José de Mello, Paulo Aguiar, 
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INFLUÊNCIA DA FRIABILIDADE DOS GRÃOS CBN GS E GL NA RETIFICAÇÃO CILÍNDRICA DO FERRO FUNDIDO NODULAR  

Em meio as constantes aplicações do mercado e sempre impulsionado pelo dinamismo em obter novas tecnologias, a utilização do ferro fundido nodular tem 
aumentado em taxas consideráveis nas últimas décadas, impulsionado pelas suas aplicações de âmbito industrial e novas propriedades descobertas, suas atribuições 

referem-se à substituição de materiais cujo seus processamentos demandam maior custo de fabricação. Exemplo disso ressalta-se o aumento gradativo da utilização 

desse material para concepção de eixos virabrequins e eixos de comando de válvula, já presentes atualmente nos motores de veículos populares fabricados pelas 
maiores empresas do ramo no país, aplicação em braços de suspensão, como feito pelo grupo francês PSA (Peugeot-Citroen), excelente resultados ao utilizar em 

coletores de escape e em turbo compressores fabricados pela canadense Wescast Industries Inc., além de outras plausíveis aplicações como engrenagens e suportes para 

freios. As várias aplicabilidades atribuídas a esse material devem-se a versatilidade em relação às propriedades mecânicas, sem adição de elementos de liga, sendo 
possível extrair bons resultados apenas com tratamentos térmicos simples; e devido sua alta fluidez, consegue-se peças muito próximas às dimensões e formatos finais, 

sendo necessárias operações de usinagem de ordem de acabamento, mais especificadamente àquelas que dizem respeito à retificação. Atribui-se a este estudo analisar 

os efeitos da retificação do ferro fundido nodular FE7000-2 (dureza média de 235-310 HB) utilizando dois tipos de rebolos de CBN, tendo apenas como distinção a 
acentuada diferença de friabilidade dos grãos abrasivos, constituídos de ligante vitrificado e ambos com mesma dureza, assim, tende-se que será analisado o 

desempenho de cada rebolo levando em conta os resultados de rugosidade, emissão acústica, desvio de circularidade, desgaste diametral do rebolo, microscopia óptica 

da superfície retificada e microdureza. 
José Claudio Lopes jclaudio.lopes@hotmail.com Universidade Estadual Paulista - Faculdade de Engenharia de Bauru Lucas de Martini Fernandes, Roberta Silveira 

Volpato, Hamilton José de Mello, Paulo Aguiar, Rosemar Batista da Silva, Eduardo Carlos Bianchi 

_________________________________________________________________________________________ 
 

APLICAÇÃO DE AR FRIO JUNTAMENTE À TÉCNICA MQL NA RETIFICAÇÃO DO AÇO ABNT 4340 COM REBOLO DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO  

A retificação é um processo de usinagem que visa alta precisão dimensional e elevada qualidade superficial. Porém há alta geração de calor, sendo assim a refrigeração 
e lubrificação são muito importantes. Buscando métodos para reduzir a agressão ao meio ambiente na usinagem dos metais, tornando os processos mais sustentáveis, 

surgiu a técnica de mínima quantidade de lubrificação (MQL) que consiste na redução de lubrificação a quase zero, gastando valores entre 10 e 150 ml/hora de 

lubrificante. Sua aplicação é realizada por meio da mistura entre a pequena taxa de fluido lubrificante com ar comprimido aplicado diretamente na área de corte. O 
sistema MQL tem várias vantagens, tanto com relação ao meio ambiente quanto com relação ao custo benefício de sua aplicação, porém apresenta deficiência em sua 

refrigeração, esta deficiência pode causar danos térmicos à peça, como por exemplo, formação de camada branca que fragiliza o material. O presente trabalho buscou 

mostrar uma maneira de reduzir esta deficiência, com a utilização de ar frio (a zero grau Celsius) na técnica MQL, utilizando rebolo convencional de óxido de alumínio 
e corpos de prova com formato anelar confeccionados em aço ABNT 4340 temperado e revenido. Para comparar as técnicas de lubri-refrigeração, foi avaliado o 

acabamento superficial (rugosidade média (Ra) e desvios de circularidade) e a integridade microestrutural (microdureza e análises metalográficas). Através dos 

resultados obtidos, foi possível observar que o resfriamento do ar embora melhore a refrigeração acaba piorando a lubrificação pelo aumento da viscosidade do fluido, 
sendo assim, o melhor desempenho foi apresentado pela técnica MQL convencional. 
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INFLUENCE OF ADDITION OF WATER IN THE MQL TECHINIQUE APPLIED IN THE CYLINDRICAL PLUNGLE GRINDING OF STEEL ABNT4340 
USING CBN WHEELS 

The grinding is a process that has a high specific energy, i.e., it consumes a significant quantity of electrical energy and it generates large amount of thermal energy. 

Usually, the machining employs cooling and lubrication methods to avoid high temperatures. In most cases the cutting fluid is applied with high flow and low 
pressures, this technique consumes a huge amount of cutting fluid that causes serious problems in the environment and in the worker's health. An alternative to the 

conventional cooling method is the Minimum Quantity of Lubricant. The MQL scales down the consumption of cutting fluid, the reduction in this experimental case 

was 99,99%. The Minimum Quantity of Lubricant technique uses sufficient quantity of cutting fluid to create a thin film of lubricant in the cutting surface grinding 
wheel, when it is dispersed in compressed air. This aerosol is injected with high pressure in the contact zone, as a result it lubricates efficiently the grinding process. 

Nonetheless the method has the disadvantage of deficient cooling for the grinding process. This study has as goal analyses if the addition of water in the cutting fluid 

utilized in the MQL technique improves the cooling effect of the method. The tests were done using different concentrations of water in the cutting fluid, the proportion 
of the oil in water used in the research was 1:0, 1:1, 1:3, 1:5. The experiment occurred on the external cylindrical plunge grinding with a vitrified cubic boron nitrite 

(CBN) grinding wheel and as workpiece the ABNT 4340 quenched and tempered steel. The analyzed outputs were: surface roughness, roundness errors, 

microstructural, micro hardness and the power consumed in the process. The results improved with the addiction of water in the cutting fluid used in the MQL 
technique. The comparison with the MQL conditions the best condition was the fluid with more water concentration. 
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RETIFICAÇÃO CILÍNDRICA EXTERNA DE MERGULHO DO AÇO ABNT 4340 SOB A APLICAÇÃO DE MÍNIMA QUANTIDADE DE LUBRIFICANTE 
(MQL) COM A UTILIZAÇÃO DE REBOLO CONVENCIONAL DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO 

A técnica da mínima quantidade de lubrificante (MQL) na usinagem dos metais ganhou grande evidência como uma alternativa viável à utilização abundante dos 

fluidos de corte, proporcionando diminuição dos riscos de danos ambientais e à saúde humana, essa técnica possibilita um meio de produção mais limpo. O baixo 
consumo de óleo de corte na retificação conduz a técnica de MQL a ser considerada inovadora no que diz respeito à sustentabilidade ambiental e também econômico, 

assim possibilitando um meio de produção mais limpo. Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo avaliar o emprego da Mínima Quantidade de Lubrificante em 

razão da aplicação convencional (abundante), na retificação externa de mergulho do aço AISI 4340 com a utilização de rebolo convencional de oxido de alumínio 
branco. Para tal, serão analisadas três diferentes vazões de MQL: 30, 60 e 120 ml/h. As variáveis de saída analisadas do processo foram: erros de rugosidade, erros de 

circularidade e desgaste diametral do rebolo. A partir das análises dos resultados, os corpos de prova retificados sob a aplicação do método de lubrirrefrigeração 
convencional apresentaram os menores erros em relação à rugosidade média e circularidade média, assim como menor desgaste da ferramenta abrasiva de corte. No 

entanto, os resultados obtidos para a condição de lubrirrefrigeração de MQL à vazão de 120 ml/h foram em geral satisfatórios dos obtidos para a convencional, 

destacando-se a evidente economia de fluido de corte proporcionada pela aplicação da Mínima Quantidade de Lubrificante (MQL) que mitiga efeitos nocivos à saúde 
humana e ao meio ambiente.  
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STUDY OF ALUMINUM USINABILITY THROUGH THE METHOD OF CONSTANT PRESSURE IN DRILLING, BY USING VEGETABLE LUBRICANT 
FLUID 

A furação é um processo de usinagem considerado simples, rápido e amplamente utilizado na indústria. A escolha e uso inadequado das ferramentas, pode gerar um 

grande colapso durante o processo. Dessa maneira, é importante a realização de estudos aprofundados que visem a análise das alterações que possam refletir no 
desempenho da broca e na usinabilidade. A produtividade da furacão, tem dependência significativa da geometria da ferramenta, bem como do fluido de corte utilizado. 

Para tal processo ser realizado, é preciso conhecer a usabilidade do material a ser trabalhado, neste sentido, este trabalho visa mostrar a usinabilidade do Alumínio, 

submetido à um processo de furação utilizando o método da pressão constante, nas condições à seco e com fluido vegetal. Os testes foram realizados obedecendo à um 
planejamento fatorial 24, ou seja, com quatro variáveis e dois níveis de variação para cada uma delas. Foram utilizadas brocas de HSS com 10 mm de diâmetro e 

ângulos de ponta com 118° e 135°, dois valores de pressão constante, 150 e 300 N, duas rotações, 270 e 580 RPM, além das condições à seco e com fluido vegetal à 

base de óleo de soja. O entendimento de como as mudanças nos parâmetros afetam a usabilidade do alumínio na furação, resultam na possibilidade de um processo de 
furação mais eficiente. 

Rômulo Diêgo Marinho Siqueira romulodiegoms@hotmail.com Instituto Federal do Maranhão/Campus Monte Castelo rayanne pinto costa, Mauro Medeiros, Lucas 
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ESTUDO EXPERIMENTAL PARA FURAÇÃO EM AÇO MARAGING 18NI300  COM APLICAÇÃO AEROESPACIAL  
Este trabalho estuda a influência dos parâmetros de furação na usinagem de um aço de ultra alta resistência conhecido como maraging, estes são ligas Fe-Ni-Co-Mo e 

se diferenciam dos aços ao carbono convencionais por ter um processo de endurecimento principal por precipitação. O Maraging têm vasta aplicação, desde a indústria 

bélica e nuclear até componentes aeronáuticos, vasos de pressão e indústria esportiva. Os aços maraging são de fundamental interesse nos setores nuclear e aeroespacial 
em razão de elevada resistência mecânica aliada a uma excelente tenacidade, características altamente desejáveis principalmente para a redução de peso e aumento da 

segurança. O aços Maraging 18Ni300 têm sido propostos para substituir o aço 300M no veículo lançador de satélites brasileiro (VLS). Neste contexto, torna-se 

essencial estudar o processo de usinagem por furação, pois o Semi-Fechamento Traseiro e os Anéis de Fixação Dianteiro e Traseiro são partes do envelope motor que 
são furadas e presas por parafusos. Para avaliar a viabilidade deste processo foram realizados diversos ensaios de furação e em função dos parâmetros de corte e 

ferramentas utilizadas, foram analisadas as características de acabamento e precisão dimensional para atender os requisitos de projeto. 
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ANÁLISE DA RUGOSIDADE E DA POTÊNCIA CONSUMIDA  NO PROCESSO DE FRESAMENTO A SECO DO AÇO SAE 4340 ENDURECIDO 
Têm-se buscado alternativas para otimizar os processos de fabricação por usinagem, com o objetivo de diminuir custos, aumentar produtividade e diminuir problemas 

ambientais. Entre essas alternativas destacam-se a procura pela usinagem a seco e a usinagem de aços endurecidos. Portanto, neste trabalho foi analisado o fresamento 

frontal do aço SAE 4340 endurecido (temperado e revenido), utilizando ferramentas de metal duro com recobrimento de TiAlN (nitreto de alumínio-titânio)  e TiN 
(nitreto de titânio) na condição à seco. O objetivo deste trabalho foi verificar o comportamento da qualidade superficial e da potência consumida durante o processo nas 

diferentes condições de usinagem. Esta pesquisa foi realizada em um Centro de Usinagem CNC, variando-se os parâmetros velocidade de corte (200, 250 e 300 m/min) 

e avanço de (0,1 e 0,04 mm/dente). No qual, foi possível concluir que nas velocidades de 200 e 250 m/min a potência consumida durante o processo foi menor e a 
rugosidade Ra e Rt apresentou menores resultados. De forma geral, ao comparar as rugosidades Ra obtida no fresamento frontal do aço endurecido com o esperado em 

um processo de retificação, pode-se inferir que os resultados foram muito satisfatórios.  
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ESTUDO COMPARATIVO DA QUALIDADE DE FUROS OBTIDOS POR FRESAMENTO HELICOICAL E BROCA COM INSERTOS INTERCAMBIÁVEIS 
O processo de furação com brocas é largamente usado na indústria metal mecânica. Entre seus desafios tem que melhorar a qualidade dos furos, que geralmente está 

entre IT9 e IT11. Habitualmente, quando há necessidade de melhor a qualidade, faz se necessária a utilização de outros processos, como o uso de alargadores. No 

entanto, graças às máquinas CNC este cenário vem mudando por meio do fresamento helicoidal interpolado (FHI), no qual o furo é feito por fresamento. Este trabalho 
avaliou a qualidade dos furos de 30 mm de diâmetro obtidos por brocas com insertos intercambiáveis e por FHI. O material utilizado foi o aço ABNT 1045. Os testes 

foram realizados em um centro de usinagem com fixação capto©. Os parâmetros de corte foram avanço (f) e velocidade de corte (vc), porém, por se tratarem de 

operações diferentes, foram selecionadas condições adequadas a cada um deles. Desse modo, o avanço no fresamento foram 1 e 2 mm/volta além de 0,08 e 0,15 
mm/dente e para a broca 0,047, 0,100 e 0,150 mm/volta. As velocidades de corte para o fresamento foram 350 e 385 m/min e para a broca 120 e 180 m/min. Foram 

analisadas a rugosidade superficial, tempo dos processos, desvios de circularidade e cilindricidade. Constatou-se que o avanço (fz) da fresa e as velocidades de corte, 

fresa e broca, não tiveram influências significativas na rugosidade e cilindricidade. No entanto, a circularidade, quanto maior o fz, maior foi seu desvio. Além disso, o 
FHI proporciona um aumento significativo na qualidade do furo, ganhos acima de 100%, ainda que se mostre uma operação lenta e de baixa produtividade. Por fim, 

com rela ão ao dimensional, a broca gerou furos cerca de 200 μm acima da dimensão nominal. Estas dimens es podem ser corrigidas no FHI e não podem ser alteradas 

nos furos obtidos por broca 
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INFLUÊNCIA DA PROFUNDIDADE DO FURO NA FORÇA DE AVANÇO E NO TORQUE QUANDO DA APLICAÇÃO DE FLUIDO DE CORTE EM 

MÍNIMA QUANTIDADE  

Quanto mais profundo o furo, mais difícil é a remoção do cavaco e a penetração do fluido na região de corte, principalmente quando este é aplicado externamente à 
broca.  Este trabalho tem como objetivo principal avaliar e quantificar de que forma a profundidade do furo afeta a força de avanço-Fz e o torque-Mz. Os ensaios 

consistiram na usinagem de furos não passantes com brocas helicoidais de 10 mm de diâmetro com a profundidade dos furos variando de 5 mm até 35 mm em 

intervalos de 3 mm. Aplicou-se fluidos de corte externamente à ferramenta e o material usinado foi uma barra de ferro fundido 250. As variáveis de entrada, além da 
profundidade do furo, foram: o sistema lubri-refrigerante (usinagem a seco, Mínima Quantidade de Fluido de Corte-MQF e jorro); a velocidade de corte (15 e 25 

m/min) e o avanço (0,1 e 0,2 mm/volta). A análise dos resultados mostrou, conforme informado pela literatura, que a força de avanço e o torque aumentaram com a 

profundidade dos furos. A usinagem com aplicação de fluido de corte contribuiu para a redução dos esforços de corte. Por último, a aplicação de fluido de corte em 
MQF foi mais eficiente que a aplicação convencional de fluido de corte (jorro) na redução de Fz e Mz.  

Carla Ramos careloram@hotmail.com Universidade Federal de Uberlândia Eder Silva Costa, Patrícia Oliveira, Álisson Rocha Machado 
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TEMPERATURA NA ZONA DE CISALHAMENTO SECUNDÁRIA NO CORTE ORTOGONAL 
Este trabalho analisa a influência do ângulo de cisalhamento na temperatura da zona secundária de deformação no corte ortogonal no processo de fresamento de uma 

peça de liga de titânio (Ti-6Al-4V). Foi empregado o modelo matemático baseado nas equações da mecânica do contínuo e na teoria dos planos de cisalhamento 

paralelo de Oxley. O modelo de Oxley permitiu a obtenção das relações que descrevem a temperatura média na interface cavaco-ferramenta (Tint), a temperatura média 
do cavaco na zona de deformação secundária (Tf) e a temperatura na zona de deformação primária (Ts). Essas relações possibilitaram fazer a análise do comportamento 

dessas temperaturas em relação a uma faixa de ângulos de cisalhamento, as quais mostram que o aumento do ângulo de cisalhamento tende provocar o decréscimo da 

intensidade das temperaturas Tf, Ts e Tint. Essa tendência se reproduz em todas as velocidades de corte analisadas. Contudo, o aumento da velocidade de corte provoca 
o aumento das intensidades das temperaturas analisadas. Assim, verifica-se que a velocidade foi o parâmetro de maior influência na temperatura que, por sua vez, 

possui significativa influência no tempo de vida da ferramenta. 

Wyser José Yamakami wyser@dem.feis.unesp.br Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho" - Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira Brubeyk 
Nascimento, Menezes Miguel, Hidekasu Matsumoto, Alessandro Rodrigues 
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CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES DO EMPREGO DE BROCAS HELICOIDAIS PARA A MEDIÇÃO DE TENSÃO RESIDUAL ATRAVÉS DO MÉTODO 

DO FURO CEGO 

A técnica experimental mais empregada para avaliação do estado de tensões em materiais de comportamento elástico é a do Método do Furo Cego (MFC). Esta 
consiste, basicamente, na furação em cheio de um furo cego com uma fresa de topo que alivia e redistribui as tensões no entorno do volume de material removido 

promovendo, em consequência, a deformação da superfície. Esta deformação é resultante da redistribuição de tensão que estivera presente no volume de material 

removido. Várias técnicas de furação têm sido investigadas na literatura e foram aplicadas na produção do furo cego visando cumprir os dois seguintes requisitos: (a) a 
propensão da técnica para introduzir tensões adicionais durante o processo de usinagem e (b) a capacidade da técnica para produzir furos geometricamente bem 

definidos. Neste contexto, será avaliado o uso de brocas helicoidais, de diâmetro 4mm e ponta cônica de 118° e 150°, que são ferramentas específicas para furação em 

cheio, apresentam ótimo custo-benefício e facilidade de uso na produção de furos cegos. Ensaios de furação, com diferentes combinações de parâmetros de usinagem, 
foram executados nas ligas de aço ABNT 1020 e aço inoxidável AISI 304L. Imagem das ferramentas de corte, da superfície dos furos, dos cavacos e micrografias da 

parede dos furos foram obtidas através da técnica de Microscopia Eletrônica (MEV). De posse destes dados inferiu-se sobre combinações de parâmetros de usinagem 

mais adequados para aplicação no MFC. 
Rodrigo Blödorn rbl@labmetro.ufsc.br Universidade Federal de Santa Catarina thiago wilvert, Matias Viotti, Rolf Schroeter, ARMANDO ALBERTAZZI JR 
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UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE CERÂMICA E CBN NO TORNEAMENTO DO AÇO D6 ENDURECIDO COM CORTE INTERROMPIDO  

O setor produtivo da indústria metalmecânica requer, para a sua sobrevivência, novos processos que objetivem a redução de custos por meio da utilização de novas 

tecnologias. Essa evolução, aliada às novas tecnologias de máquinas ferramenta mais rígidas e precisas, tem sido fundamental na substituição do processo de retificação 
cilíndrica pelo processo de torneamento de aços endurecidos. Nesse contexto, a utilização de ferramentas cerâmicas ou de CBN no torneamento do aço D6 endurecido 

com corte interrompido poderá possibilitar um menor custo na produção. Atualmente, por conta de sua alta dureza e baixa usinabilidade, é necessário retificar o aço D6 

endurecido (temperado e revenido – 53 HRc) após a operação de torneamento, o que eleva o custo de produção. O objetivo principal deste trabalho é analisar o 
desempenho de ferramentas de corte de cerâmica e de CBN no torneamento do aço D6 endurecido com corte interrompido e sem sistema de refrigeração. Além de 

analisar a rugosidade superficial obtida pela variação de parâmetros de corte (vc) mantendo constante o avanço e a profundidade de corte. Após os ensaios, foi feita 

uma análise das rugosidades obtidas pelos dois tipos de insertos; essas se mostraram similares às obtidas pelo processo de retificação cilíndrica. Isso indica que seria 
mais vantajoso para as empresas aderir ao processo estudado. Os resultados obtidos utilizando o inserto de cerâmica foram considerados mais promissores que os 

obtidos utilizando o inserto de CBN, pois a rugosidade superficial obtida com o inserto de cerâmica apresentou amplitudes baixas por mais tempo de corte, típicas do 

processo de retificação. Embora o inserto de CBN tenha gerado uma rugosidade superficial similar ao processo de retificação, esse inserto apresentou uma vida menor 
que o inserto de cerâmica quando ambos foram empregados com o mesmo parâmetro de corte.  

WALLYSON SILVA wallyson35012726@gmail.com Universidade Estadual de Campinas Aristides Magri 
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DEFINIÇÃO DE VIDAL ÚTIL PARA FRESA CARACOL – FATOR K  

Diante da globalização, as indústrias buscam incessantemente processos cada vez mais eficientes e eficazes para se manterem competitivas no mercado, principalmente 
no universo automobilístico. Para isso é necessária uma busca pela otimização dos processos, sejam em novas tecnologias de ferramentas, fluidos, máquinas ou na 

eliminação de perdas e desperdícios. O foco desse trabalho está baseado exatamente nesse conceito, na busca por ferramentas de corte que obtenham melhor 
performance nos processos de fabricação de engrenagem. Diante de todo esse cenário, conclui-se que fazendo uso de uma abordagem técnica e profundamente 
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detalhada na investigação das fontes de perdas nos processos, obtém-se excelentes resultados os quais asseguram a sustentabilidade e competitividade de uma 
organização.  

Marcos Paulo Miranda marcos_paulo_1@hotmail.com Pontifícia Universidade Católica Carlos Alberto de Sousa Neves, Jose Rubens Goncalves Carneiro Carneiro, 
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VARIAÇÃO DA RUGOSIDADE SUPERFICIAL DE MADEIRAS EM FUNÇÃO DAS DIREÇÕES DE MEDIÇÃO E DE CORTE  
This article objective is verifying the influence of the way of roughness measurement through an electromechanical probe rugosimeter considering the direction of 

measurement in relation to the cutting direction in machined surfaces of wood in the planing process performed in planer Which performed a discordant peripheral 

milling cut by a four-knife head. Considering the forms of measurement between a consistent and discordant in relation to the direction of the cut, the measurements of 
the average roughness ""Ra"" were carried out with a Taylor Hobson electromechanical rugosimeter, with sampling length of 2.5 mm (cut-off) and measuring path (lm) 

of 12.5 mm, resulting in an average of 12 values purchased by an experiment. The cutting speed used was 30.18 m / s and the feed rates of the pieces 5.87 m / min (feed 

per tooth fz = 0.28 mm) and 11.75 m / min (feed per tooth fz = 0.56 mm), for depths ""ae"" of 0.5; 1.0 and 1.5 [mm]. The machined woods were; Eucalyptus saligna, 
with a mean density of 0.916 [g/cm3] and a mean moisture content of 12.1% and Eucalyptus citriodora, with a mean density of 1.076 [g/cm3] and a mean moisture 

content of 10.6%. After machining, the surfaces were subjected to roughness measurements. The results of the measurements allowed to conclude that in the 

concordant movement the best finish obtained between the tested parameters was Eucalyptus citriodora, feed rate 11.75 m / min (feed per tooth fz = 0.56 mm), depth 
""ae"" Of 1.0 mm giving a mean surface roughness ""Ra"" of 2.75 μm and for the discordant movement the best finish obtained among the parameters tested was, 

Eucalyptus saligna, feed rate 5.87 m / min (feed per tooth Fz = 0.28 mm), for depth ""ae"" of 1.5 mm obtaining a surface roughness ""Ra"" of 2.67 μm. 
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CONTRIBUIÇÕES À DETERMINAÇÃO DE COEFICIENTES DE CALIBRAÇÃO ATRAVÉS DE SIMULAÇÕES EM ELEMENTOS FINITOS APLICADOS NA 
MEDIÇÃO DE TENSÃO RESIDUAL PELO MÉTODO DO FURO CEGO  

A medição de tensão residual pelo Método do Furo Cego (MFC) é regulamentada pela norma ASTM E837.13a para uma variação de diâmetros de furo e profundidades 

de inspeção. Para calcular a distribuição das tensões medidas, coeficientes de calibração são aplicados de acordo com o diâmetro do furo e o tipo de roseta 
extensométrica usada na medição das deformações, que são uma consequência do alívio de tensão. Estes coeficientes podem ser determinados experimental ou 

numericamente. A norma é baseada em um furo cego ortogonal à superfície da amostra e com uma geometria de fundo plano. No entanto, as ferramentas de corte 
comumente usadas no MFC são fresas de topo odontológicas, que normalmente têm um chanfro na quina. Consequentemente, chanfros ou filetes são diretamente 

transferidos para o fundo do furo cego que, por sua vez, não são considerados pelos coeficientes de calibração tabelados. Simulações numéricas em elementos finitos 

através do software ANSYS© foram realizadas. Variações consideráveis foram observadas entre os coeficientes de calibração obtidos para um furo cego cilíndrico e 
um com chanfro no fundo.  

Rodrigo Blödorn rbl@labmetro.ufsc.br Universidade Federal de Santa Catarina Lucas Araujo Bonomo, Matias Viotti, Rolf Schroeter, ARMANDO ALBERTAZZI 
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ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DO CAVACO NO TORNEAMENTO ORTOGONAL COM DIFERENTES CONDIÇÕES DE RESFRIAMENTO  
A usinagem é um processo de fabricação amplamente praticado e difundido nas indústrias de manufatura de peças. Entre as várias operações de usinagem que são 

realizadas para a produção de um componente mecânico, o torneamento de canais é uma das mais importantes, pois são responsáveis pela fixação de anéis elásticos e 

vedadores de borracha. A operação de canais faz com que uma grande área da ferramenta entre em contato com a peça aumentando os esforços e podendo quebrar a 
ferramenta. Este trabalho foi desenvolvido variando-se os parâmetros de corte, avanço e os sistemas de refrigeração para verificar qual a melhor condição de usinagem 

para o processo, além de avaliar as forças do processo e comportamentos do cavaco a partir do grau de recalque e sua curvatura. O material usinado foi o aço 

endurecido SAE 52100 e foram feitos canais em um corpo de prova no formato tubular. Os cavacos foram embutidos e foram feitas análises macrográficas das 
amostras para a medição das principais dimensões no formato e para definir o valor do grau de recalque. Os resultados mostram que o avanço foi o principal parâmetro 

de influência, e em alguns casos como força de corte e força de avanço, foi o único parâmetro significativo. Outro resultado importante, foi que o sistema MQL 

(mínima quantidade de lubrificante) conseguiu resultados parecidos com os outros sistemas de lubrificação, mostrando que pode ser uma alternativa promissora para o 
problema de reciclagem de fluidos.  

Cleiber de Almeida cleiber-luan@hotmail.com Universidade Federal de São João del Rei Lincoln Brandão, Thiago Castro Freitas, Sergio Luiz Moni Ribeiro Filho 

_________________________________________________________________________________________ 
 

INFLUÊNCIA DOS PARÂMETROS DE FRESAMENTO NA FORMAÇÃO DA REBARBA EM UMA LIGA DE ALUMÍNIO AA6070-T4 

Nos processos de produção, cada vez mais são exigidas estreitas tolerâncias dimensionais e alto grau de acabamento das superfícies das peças fabricadas. A formação 
de rebarba é um importante tópico no estudo da usinagem onde se busca reduzir ao máximo os processos pós usinagem, como a rebarbação, que aumentam os custos e 

não agregam valor ao produto. Ainda não é possível eliminar totalmente a formação da rebarba, entretanto é possível minimizar seu tamanho e facilitar sua remoção 

através da escolha adequada dos parâmetros de corte. Portanto, é necessário entender o mecanismo de formação da rebarba e a influência dos parâmetros de corte 
envolvidos. Este trabalho buscou identificar a influência dos parâmetros de fresamento sobre as dimensões da rebarba formada pelo gume principal e pelo gume 

secundário no fresamento de um rebaixo lateral com uma fresa de topo reto em uma liga de alumínio, apontando estratégias de usinagem mais adequadas para sua 

diminuição. Velocidade de corte, avanço por dente, profundidade de corte, largura de corte e o sentido de avanço foram os parâmetros investigados. Como resultado, os 
parâmetros de entrada apresentaram forte influência na formação da rebarba. Os parâmetros que influenciaram a formação da rebarba ao longo do rebaixo pelo gume 

secundário da fresa não foram os mesmos influentes na formação da rebarba pelo gume principal. No fresamento concordante se formaram menores rebarbas em 

relação ao fresamento discordante.   
Geordano de Moura Valadão geordanodmv@yahoo.com.br Universidade Federal do Rio Grande (FURG) Daniela Luize Perez de Oliveira, RICARDO VERGARA 
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RELAÇÃO ENTRE OS PARÂMETROS DE ACABAMENTO EM TORNEAMENTO EXTERNO E OS ERROS DE CIRCULARIDADE NO AÇO ABNT 1020 

UTILIZANDO O PLANEJAMENTO FATORIAL 2³ 

Machining processes aim at changing the dimensions of a part, being widely used in the industrial. At present, any improvements made to the machine, material, tool or 
process can lead to a reduction in manufacturing cost. Despite the high level of technological development, it is impossible to obtain perfectly accurate surfaces, so the 

manufactured parts must have the smallest admissible errors to meet the conditions imposed by the project. This work aims to evaluate the influence that the cutting 

parameters have on the roundness error of the part. The tools used is P carbide inserts in the external turning of 1020 steel. For the analysis of roundness errors, a TESA 
MICRO-HITE 3D coordinate measuring machine was used. From the results obtained, a factorial design of type 2³ was used with the aid of commercial software. The 

input variables were feed, depth of cut and cutting speed. The results show that the surface speed and the interaction between surface speed and feed are parameters that 

significantly influence the predicted values of roundness errors. 
Javane  Pereira de Souza javanepsouza@hotmail.com Instituto Federal da Paraiba campus Cajazeiras Ewerton  Rodrigues Pereira, Maria Jeane Paulino Brilhante, 
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MONITORAMENTO DA RUGOSIDADE NO TORNEAMENTO DO AÇO SAE 52100 UTILIZANDO SUPERFÍCIE DE RESPOSTA  
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A rugosidade dos componentes mecânicos pode influenciar diretamente nos seus tempos de vida, pois interfere na qualidade da superfície e consequentemente no 
atrito. Entender o comportamento da rugosidade em componentes manufaturados a partir de processos de usinagem é de grande importância, pois permite prever o 

resultado antes do final do trabalho, adequando assim o processo produtivo à necessidade de cada produto durante sua utilização. O aço SAE 52100 tem grande 

aplicação na indústria metal mecânica para a produção de componentes mecânicos, principalmente na produção de rolamentos. O objetivo foi avaliar a influência dos 
parâmetros de usinagem, a saber avanço da ferramenta, velocidade de corte e profundidade de corte na rugosidade, considerando os parâmetros Ra e Rz no processo de 

torneamento do aço SAE 52100. O material torneado estava em estado recozido e apresentava dureza de 28 HRC. Os resultados foram avaliados utilizando a técnica de 

Superfície de Resposta, para verificar a influência de cada parâmetro no resultado obtido. O estudo foi realizado com três ferramentas de corte com mesmas geometrias 
e variação apenas nos raios de ponta. Os resultados demonstraram uma influência significativa do avanço e da profundidade de corte nos valores de rugosidade. 

Entretanto, os resultados demonstram que é necessário o estudo de valores intermediário nos parâmetros de usinagem, permitindo compreender melhor a evolução da 

rugosidade para o aço SAE 52100. 
Thiago Castro Freitas thiagocastrofreitas@hotmail.com Universidade Federal de São João del Rei Lincoln Brandão, Samuel Freitas, Waslley Coelho, Lincoln 
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ANÁLISE DA FORMAÇÃO DE CAVACOS NO TORNEAMENTO DO AÇO INOXIDÁVEL S30400 COM EMPREGO DE UM SISTEMA DE INTERRUPÇÃO 

SÚBITA DE CORTE (QSD) 
Atualmente as indústrias petrolíferas e alimentícias vêm buscando aplicar em seus componentes materiais que tenham uma boa resistência à corrosão, combinada a uma 

boa resistência mecânica, como o aço inoxidável. Na maioria das vezes este material passa pelo processo de usinagem para alcançar sua forma final. Porém o aço 

inoxidável é conhecido como de difícil usinabilidade, sendo necessário sempre estudos nesta área para melhor entender os fenômenos ocorridos durante o corte. Assim, 
o objetivo deste trabalho é investigar o processo de formação de cavaco de um aço inoxidável austenítico S30400 durante o torneamento, através da metodologia 

baseada na interrupção súbita de corte, e na observação e análise de raízes de cavaco. Para isto, foi empregado um dispositivo de interrupção súbita do corte, também 

conhecido como Quick-Stop Device, que possibilita a obtenção das raízes de cavaco dentro de uma grande variação de condições de corte. A máquina-ferramenta 
empregada foi um torno Romi-I45, e a ferramenta de corte utilizada foi de metal-duro com geometria SNMG120408-MF-1125. Os parâmetros avaliados foram a 

velocidade de corte (20, 120, 220m/min) e o avanço (0,1 e 0,2mm) na condição a seco. Como resultado as amostras das raízes de cavaco mostraram a existência de 

gume postiço para a velocidade de corte de 20m/min. Para 120 e 220m/min não foi verificada a formação de gume postiço. Através da análise das amostras de raízes de 
cavaco foi possível observar que a microdureza na região da raiz do cavaco diminuiu com o aumento da velocidade de corte e que o grau de recalque diminui com o 

aumento dos parâmetros de corte. Verificou-se adicionalmente que com a diminuição da velocidade de corte ocorreu um aumento da zona de fluxo na região da face da 
ferramenta. Também foram avaliadas as formas dos cavacos, sendo a forma predominante nas condições analisadas de arco conectado. 
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ANALYSIS OF SURFACE ROUGHNESS MILLED OF STEEL AISI 1045 USING X-BAR AND R CONTROL CHART  

The steel milling AISI 1045 has been gaining prominence in industry in recent years as it allows machined parts to be obtained with low-cost inserts. However, to 
ensure the final product quality, it is important that the milling for machining procedure be well planned in order to the cutters have their wear minimized in the 

process, as well as a considerable productivity rate with a zero occurrence of reworked parts or scraps. Thus, this paper presents a study about the quality of the 

machined surface on the end milling process of AISI 1045 steel using titanium nitride (TiN) coated carbide inserts, optimized for a combined design, using Design of 
Experiments (DOE). Statistical Process Control (SPC) is applied to analyze the process variations using X-bar and R control charts. The objective of this study is to 

identify the optimal combination of the input setup such as cutting speed (Vc), feed per tooth (fZ), work penetration (ae) and machining depth (ap) that is capable of 

minimize the process variation. The response measured is the roughness parameter Ra, observed under the influence of cutting fluid, tool wear, concentration and flow 
of the cutting fluid as noise. The obtained result was the stability of the Ra roughness for the AISI 1045 steel in end milling process, which is not influenced by noise 

variables due to Robust Parameter Design used in this study. 
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MONITORAMENTO DO DESGASTE E DETERMINAÇÃO DO MOMENTO DE TROCA DA FERRAMENTA VIA REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 

Um sistema de monitoramento deve procurar realizar a substituição total ou parcial das atividades que o homem exerce no processo de manufatura. Um ponto crítico 

para o processo de usinagem não assistido é identificar o momento exato de troca da ferramenta de corte, considerando sua máxima utilização e respeitando os limites 
de qualidade da peça. Este trabalho visa conhecer e identificar o comportamento do desgaste de uma ferramenta aplicando as técnicas de redes neurais, por meio de 

dados de força de usinagem e potência de corte, para que seja possível detectar seu fim de vida e, consequentemente o momento de troca de aresta, visando maior 

produtividade. Os testes consistiram em tornear o aço VC131 (ABNT D6) com ferramentas de PCBN, medindo-se o desgaste da ferramenta a cada passada e, durante a 
usinagem, media-se as componentes de força de usinagem e a potência elétrica de alimentação do motor principal da máquina-ferramenta. Os resultados dos testes 

foram utilizados para treinamento de uma rede neural em MatLab, que em conjunto com o software LabView, construiu-se um sistema de detecção do fim de vida da 

ferramenta. Um fator importante é que esse sistema permite o monitoramento on-line, ou seja, durante o funcionamento normal da máquina, sem que a mesma precise 
ser interrompida durante a usinagem e um acompanhamento instantâneo do corte, permitindo a prevenção da quebra e avarias. 
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DESENVOLVIMENTO PRELIMINAR DE UM MODELO DE FORMAÇÃO DE CAVACO NO FRESAMENTO ORBITAL DE FUROS CEGOS  

A cinemática da ferramenta de corte em um processo de fresamento orbital executando um furo cego pode ser dividida em duas operações de usinagem distintas. A 
primeira consiste na remoção de material executada pelos gumes principais da fresa de topo, e a segunda no fresamento periférico executado pelos gumes secundários. 

No fresamento orbital, a dimensão da fresa e a excentricidade de orbitação devem ser combinadas para produzir o furo com o diâmetro desejado. O avanço na direção 

axial da ferramenta é realizado até a profundidade final do furo cego juntamente com o movimento orbital ou de forma dissociada. Para melhor compreender o processo 
de formação de cavaco na operação de furação através do fresamento orbital foi desenvolvido um modelo em MATLAB simulando o processo de usinagem. Este 

modelo possibilita a avaliação do volume de material removido durante uma rotação completa da fresa de topo, bem como a determinação da espessura teórica média 

do cavaco. Foi simulada a cinemática da formação do cavaco no fresamento orbital de furos cegos produzidos por fresas de topo reto, de diâmetro 1,00mm, executados 
até a profundidade de 1,00mm em 10 passos de 0,10mm e diâmetro final de 4,00mm. Ensaios de usinagem foram realizados para coleta de cavacos, os quais foram 

analisados quanto à forma e dimensão. Avaliações preliminares revelam boa assertividade entre as simulações e os cavacos produzidos pelo fresamento orbital. 
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ANÁLISE DAS FORÇAS DE USINAGEM EM MICROFRESAMENTO  
As forças de usinagem são grandezas intrínsecas nos processos mecânico de remoção de material. Em processos de fresamento, essas forças variam a todo instante, 

devido à dinâmica desse tipo de operação. Os sensores de forças (dinamômetros) registram as três componentes nas direções x, y e z, perpendiculares entre si, e a partir 

dessas, outras componentes podem ser determinadas, como é o caso da força de corte e da força ativa. Determinar essas duas componentes no processo de fresamento 
tem sido um desafio e muitos trabalhos têm assumido que a força de corte pode ser representada pela força ativa. Essa estratégia é adotada porque a força ativa é a 

soma vetorial das componentes na direção x e y fornecidas pelo dinamomêtro, enquanto que a força de corte é a soma das decomposições das forças Fx e Fy na direção 
de corte, e isto torna sua determinação complexa em fresamento devido ao movimento aproximadamente circular que a ferramenta realiza. Para solucionar essa 
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questão, foi criado um software na linguagem matlab capaz de caracterizar a força de corte. O sinal das componentes na direção x, y e z, fornecidas pelo sistema de 
aquisição, são reconhecidas pelo software e tratadas de modo a fornecer a força de corte. Experimentos de microfresamento realizados no material RSA6061 

demonstraram que existe uma diferença significativa entre a Força Ativa e a Força de Corte e que existe um comportamento distinto entre a atuação das forças de 

usinagem durante o movimento discordante da ferramenta e o movimento concordante. Concluímos que durante o movimento discordantes maiores intensidades de 
forças estão atuando sobre a superfície de saída da ferramenta, enquanto que no movimento concordante maiores intensidades de forças estão atuando na superfície de 

folga da ferramenta. Levantando assim a hipótese que no movimento discordante há um maior desgaste de cratera e no movimento concordante pode haver um maior 

desgaste de flanco. 
Marcel Dib marceldib@outlook.com Escola de Engenharia de São Carlos Renato Goulart Jasinevicius 
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TURNING OF NICKEL SUPER ALLOY VAT32 USING CARBIDE TOOLS COATED WITH TI(C, N) + AL2O3 BY CVD METHOD AND TI-AL-SI-N BY PVD 

METHOD 

The nickel super alloy VAT32® was developed as substitute of UNS N07751 alloy in manufacturing of automotive internal combustion valves of high performance. 
The formation of niobium carbides gives to VAT32® super alloy a high wear resistance, desirable for application in automotive valves. This creates, however, a higher 

difficulty in machining this material. This paper studied the turning of VAT32® with two types of coated carbides tools, Ti(C,N) + Al2O3 by the process of chemical 

vapor deposition (CVD) and Ti-Al-Si-N by the process of physical vapor deposition (PVD). Was analyzed wear of the tools, the surface quality of machined parts and 
machining potency. The analyses were made using a Taguchi‟s method of design of experiments, through L8 orthogonal array.  The factors evaluated were cutting 

speed, tool feed, depth of cut and type of lubrication, dry and abundant lubrication. In turning with CVD tool, flank wear was influenced by cutting speed, tool feed and 

lubrication type used, been lowest  values found in turning with cutting speed of 150 m/min, tool feed of 0.3 mm/rotation and abundant lubrication. Cutting speed, feed 
rate and type of lubrication also influenced the flank wear in turning with PVD tool, with the lowest values found in cutting speed of 90 m/min, feed 0.25 mm/rev and 

dry turning. 

Marcel Kondo yuzokondo@gmail.com Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho" - Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá Marcelo  Antunes de 
Paula, Taise Azevedo de Sousa, Manoel Alves, Marcos Ribeiro, Jose  Souza 
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STUDY OF THE INFLUENCE OF CUTTING FLUID AMOUNT IN STEEL TURNING OF AISI 52100 

The steel turning AISI 52100 has been gaining prominence in industry in recent years, as it allows machined parts to have better quality without the need for furthers 
processes. However, to ensure the final product quality, it is important that the turning for machining procedure is well planned and prepared, so that the cutters have 

their wear minimized in the process, while putting good productivity rates and zero occurrences of reworked parts. Thus, this article will study the quality of the 

machined surface in the turning process using interchangeable PCBN inserts. The aim is to identify the optimal combination of the input parameters that are cutting 
speed (VC), feed (fz) and machining depth (ap). The response measured is the roughness parameter Ra, under the influence of cutting fluid and tool wear. 

Ítalo de Abreu Gonçalves italo_abreug@hotmail.com Universidade Federal de Itajubá Leonardo Leite, Carlos Henrique Oliveira, Tarcisio Brito, Anderson Paiva, 

João Roberto Ferreira 
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REFRIGERAÇÃO POR TUBO VÓRTICES NO FACEAMENTO RÁPIDO DO AÇO ABNT 1045 
O tubo de vórtice é um dispositivo totalmente mecânico capaz de produzir dois fluxos de ar em sentidos contrários, com temperaturas diferentes, ar quente e ar frio, 

baseando-se exclusivamente na sua geometria, com apenas uma entrada de ar comprimido. Este dispositivo tem sido estudado cada vez mais, com o propósito de 

verificar sua eficiência e possíveis aplicações. Neste trabalho o objetivo é aplicar o ar frio gerado pelo tubo de vórtice na refrigeração do processo de torneamento, 
especificamente, no faceamento rápido de um disco de aço ABNT 1045 com ferramenta de aço-rápido com 10% de cobalto, comparando com o processo sem 

refrigeração. Os resultados mostraram que a aplicação do tubo de vórtice aumentou a vida da ferramenta de aço-rápido em 45%, possibilitando o faceamento do aço 

ABNT 1045 por 178 mm antes de seu colapso por deformação plástica.  
Rhander Viana rhanderviana@gmail.com Universidade de Brasília Davi Araujo, Denis Barbosa Sousa, Danilo dos Santos Oliveira, jhon goulart, Rafael Santos 
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MONITORAMENTO DA POTÊNCIA ATIVA NA USINAGEM UTILIZANDO UM SISTEMA DE BAIXO CUSTO  

O monitoramento da potência de corte na usinagem é um parâmetro importante no controle adaptativo do processo e, essencialmente, no acompanhamento do desgaste 

da ferramenta e acabamento superficial da peça usinada. Neste trabalho o objetivo é desenvolver um sistema de monitoramento da potência de corte de baixo custo, 
utilizando sensores de efeito Hall e uma plataforma de prototipagem eletrônica com hardware livre, o Arduíno. O Arduíno será utilizado na composição do sistema para 

monitorar a potência de corte no fresamento do aço ABNT 1045 a seco e com aplicação de fluido de corte em abundância, variando a velocidade de corte, o avanço por 

dente e a profundidade de corte. Os resultados mostraram que o sistema de monitoramento da potência de corte utilizando o Arduíno é robusto e eficiente, evidenciando 
claramente a variação do sinal da potência de corte adquirida quando da variação das condições de corte impostas e do desgaste da ferramenta.  

Rhander Viana rhanderviana@gmail.com Universidade de Brasília Denis Barbosa Sousa, RAFAEL GOMES DA SILVA, Danilo dos Santos Oliveira, José Henrique 

Oliveira, Everton Divino Fernandes Paulino , Luis Fernandes 
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AN EXPERIMENTAL COMPARISON REGARDING BURR FORMATION ON MICROMILLING OF TITANIUM ALLOY TI-6AL-4V USING DIFFERENT 
EXPERIMENTAL SETUPS 

Titanium and its alloys, especially the Ti-6Al-4V alloy, are used on the manufacturing of dental implants and a deeper understanding of the micromachining of these 

materials is demanded. Burr formation is one of the parameters that can be used to study the machinability of a material and is a key factor on micromilling. Due to the 
small dimensions of the cutting geometry, deburring in micromachining is a difficult process. Hence minimizing burr formation is a major preoccupation in 

micromilling. Different authors found different scales when measuring burr formation. Therefore this work has the objective of presenting a comparison between two 

batches of experiments performed using different microtools and machine-tools and similar cutting parameters, and to find an optimal cutting speed regarding burr 
formation for one of the experimental setup. It was found that using a different experimental setup drastically changed burr formation results. 

Fábio Campos fo.campos@mecanica.coppe.ufrj.br Universidade Federal do Rio de Janeiro Anna Carla Araujo 
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ANÁLISE DA INTEGRIDADE SUPERFICIAL DE REVESTIMENTOS DE AÇO-LIGA MNSI DEPOSITADOS EM SUBSTRATO DE AÇO SAE 1020 

USINADOS POR FRESAMENTO 
Máquinas e equipamentos de manutenção ferroviária trabalham em ambientes abrasivos e são sujeitos ao desgaste severo de componentes e peças. A análise das etapas 

de fabricação dos componentes da máquina para manutenção ferroviária denominada "Socadora de lastro", permitiu identificar os pontos críticos sob condição de atrito 

em serviço, que são as superfícies de mancais planos reparados por revestimento e fresamento, resultando em determinadas condições superficiais consequentes dos 
processos de fabricação selecionados. Este estudo tem por objetivo avaliar a integridade superficial correlacionada às características da liga obtida no recobrimento. A 

operação de usinagem é o fresamento frontal de uma peça de aço SAE 1020 revestida com aço-liga MnSi, obtida com a adição  dos referidos metais depositados por 

processo GMAW (Gas Metal Arc Welding).  A integridade superficial foi avaliada a partir do corpo de prova submetido ao fresamento frontal da superfície revestida, 
cortado por eletroerosão a fio para confecção de pares tribológicos -pino e disco-, que simularam em ensaio tribológico a condição de atrito em serviço à qual estão 

submetidos os mancais da máquina. Nestes ensaios foram variadas as condições de atrito entre as superfícies através da modificação da velocidade de deslizamento 
(0,05 e 0,2 m/s) e das condições de lubrificação (à seco e com lubrificante). Foram realizadas medições da rugosidade e do perfil de dureza na superfície e abaixo da 



Resumos. PMR – Processes with Material Removal 

 
------ 59 ------ 

 

superfície revestida. A partir dos resultados preliminares, o revestimento sujeito ao atrito foi analisado por meio de microscopia ótica, do cálculo da perda de massa e 
da taxa de desgaste. Os resultados indicaram que a força e o coeficiente de atrito aumentaram com a velocidade de deslizamento, porém diminuíram com a utilização de 

lubrificante. Além disso, não foi observado desgaste ao término do ensaio na presença de lubrificante, apesar da deformação plástica no pino analisado.  

Sandro Silva sandro.costa@ifmg.edu.br Universidade Federal de Minas Gerais Rafael Martins Ribeiro, Marcelo Câmara, Alexandre Abrao 
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ANÁLISE ENTRE OS ESFORÇOS DE USINAGEM E O CONSUMO DE  ENERGIA ELÉTRICA DE MÁQUINA-FERRAMENTA  
O objetivo deste trabalho foi é avaliar a correlação entre as forças de corte no fresamento de topo do aço inoxidável PH13 8Mo e o consumo de energia elétrica em 

processo. Utilizou-se o planejamento fatorial 2k de três variáveis (velocidade de corte, avanço e profundidade de corte), enquanto as variáveis de resposta foram as 

Forças de Usinagem Fx e Fy e as Potências Elétricas associadas. Avaliou-se o efeito de cada variável independente, bem como a interação entre elas no consumo de 
energia elétrica da máquina ferramenta em termos da Potência de Distorção e sua correlação entre a resposta respectiva dos esforços de usinagem. A mudança de níveis 

dos parâmetros de corte no ensaio não influenciou o incremento da parcela de potência distorciva devido às perturbações harmônicas. O parâmetro de corte com maior 

influência nos valores de força de usinagem foi a profundidade de corte, seguida da velocidade de avanço. 
Paulo Vinicius Resende resendep.engmec@gmail.com Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiás Rafael Ferraz, Silane Silva, Ildeu Lúcio Siqueira 
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COMPORTAMENTO DAS FORÇAS DE USINAGEM E ACABAMENTO SUPERFICIAL NO TORNEAMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL ABNT 304 

UTILIZANDO FLUIDOS DE CORTE CONTAMINADOS POR MICRORGANISMOS  

Para se obter superfícies usinadas com bom acabamento não é uma tarefa simples. O fluido de corte, na maioria dos casos, devido a suas propriedades lubri-
refrigerantes, corrobora para o sucesso na busca dessa qualidade. Isto porque ele age reduzindo os esforços de usinagem e o desgaste da ferramenta de corte. Contudo, 

uma ampla variedade de microrganismos acabam provocando alterações nas propriedades iniciais do fluido, contaminando-o ao longo do uso, comprometendo suas 

funções lubri-refrigerantes, com redução de seu tempo de uso. Neste estudo, o efeito da contaminação microbiológica de dois fluidos de corte (um emulsionável de 
base vegetal e outro semissintético de base mineral) por 7 e por 70 dias, foi investigado e comparado com a aplicação do fluido novo (recém diluído) no processo de 

torneamento do aço inoxidável austenítico V304 (ABNT 304) com ferramentas de metal duro revestidas. Foram monitoradas as componentes da força de usinagem e a 

rugosidade superficial da peça. Como esperado, a contaminação microbiológica dos fluidos de corte mostrou efeitos negativos ao processo, com algumas exceções. 
Lindolfo Oliveira  lindolfoassiso@gmail.com Universidade Federal de Uberlândia Álisson Rocha Machado, André Grub, Marcilia Finzi 
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COMPARAÇÃO DOS PROCESSOS DE MICRO ROSQUEAMENTO POR CONFORMAÇÃO E USINAGEM NA LIGA DE ALUMÍNIO 7075-T651 

Atualmente, regiões roscadas estão presentes em quase todos os produtos mecânicos industriais. Roscas são usadas para duas aplicações básicas; unir uma ou mais 
peças em conjuntos mecânicos ou proporcionar deslocamentos precisos de conjuntos mecânicos. Neste trabalho comparou-se os processos de micro rosqueamento por 

conformação e usinagem de roscas padrão métrico M3 na liga de alumínio 7075-T651. Foram monitorados a força de avanço, o torque e o perfil das roscas. A 

lubrificação/refrigeração do processo foi realizada com emulsão em concentração de 6%. Pode-se concluir que o valor do torque foi maior na fabricação de roscas 
conformadas quando foi usada a menor velocidade de laminação em comparação com a mesma velocidade para as roscas usinadas, por outro lado com velocidades 

maiores o valor de torque foi similar para os dois processos. A velocidade não foi um fator influente na força de avanço quando foram comparados os dois processos. A 

recuperação elástica das roscas conformadas foi maior que das roscas usinadas e a dureza aumentou significativamente na crista das roscas conformadas em 
comparação com a dureza na base das roscas. 

Juliano Aparecido  de Oliveira jao687@hotmail.com Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri Breno Siqueira, Lincoln Brandão 
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A INFLUÊNCIA DO TAMANHO DE GRÃO FERRÍTICO NA INTEGRIDADE SUPERFICIAL DE PEÇAS ERODIDAS 

Eletroerosão é um processo não convencional de usinagem que se baseia na remoção de material por sucessivas descargas elétricas. Durante a descarga, as 
temperaturas podem atingir 12.000°C, seguidas de um rápido resfriamento, criando uma zona termicamente afetada na superfície da peça. Essa zona possui 

propriedades diferentes com relação ao material base como: dureza superior, composição microestrutural e ainda podem existir microtrincas que afetarão o desempenho 

da peça usinada. Este trabalho estudou a influência do tamanho de grão da peça usinada na integridade superficial resultante. Para os ensaios utilizou-se um aço baixo 
carbono comercialmente conhecido como COS AR 60 com tamanhos de grãos ferríticos distintos. Avaliou-se a integridade superficial a partir de um perfil de 

microdureza e imagens da microestrutura resultante. Também foi avaliada a formação de microtrincas, bem como suas espessuras. Verificou-se que a condição de 

desbaste resulta em camadas brancas de maiores espessuras e ainda que os materiais com grãos ultrafinos usinados sob mesma condição que aqueles com grãos 
convencionais apresentam camadas brancas menores. A microdureza é maior na camada branca quando comparada com as outras camadas. Os materiais com grãos 

ultrafinos apresentam uma transição de microdureza mais suave quando comparada a dos grãos convencionais, podendo melhorar o desempenho da peça em serviço 

sob a óptica da propagação de trincas. 
Eli Cruz Junior dacruz.eli@gmail.com Instituto Federal de São Paulo Hidekasu Matsumoto, Alessandro Rodrigues 
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MODELAGEM DAS FORÇAS DE CORTE NO MICROFRESAMENTO DO AÇO SUPERDUPLEX 32750 CONSIDERANDO A MICROESTRUTURA 

HETEROGÊNEA DO MATERIAL 

A análise da força de corte na microusinagem considerando a microestrutura do material é uma linha de pesquisa ainda em desenvolvimento. No entanto, as limitações 
relacionadas ao alto custo do processo vêm incentivando o desenvolvimento de modelos capazes de simular o comportamento das forças de corte o mais próximo 

possível da realidade. Para que isso seja possível, algumas características próprias do processo são adicionadas a estes modelos, como a dinâmica de corte e o material 

da peça de trabalho. Para o microfresamento de um material com microestrutura heterogênea, como o aço superduplex, a força gerada a partir do contato entre a aresta 
de corte e a superfície da peça pode ser influenciada, entre outros aspectos, pelas propriedades mecânicas das fases que compõem este material. Deste modo, para 

estudar o microfresamento deste tipo de aço é necessário realizar alguns testes de caracterização microestrutural e de propriedades mecânicas capazes de identificar 

quais os aços que, separadamente, apresentam comportamento semelhante às fases ferrita e austenita do superduplex. A partir disso, o objetivo deste trabalho é adaptar 
um modelo mecanístico de força de corte considerando a microestrutura heterogênea da peça. Inicialmente foram realizados testes de nano dureza, nano riscamento e 

análise química por EDS das duas fases do aço superduplex e dos aços austenítico AISI 316 e ferrítico AISI 430. Em seguida, foram calculados o coeficiente de atrito, 

a espessura mínima para a formação do cavaco e a taxa de recuperação elástica de cada material. A pressão específica de corte foi calculada a partir de modelo 
mecanístico calibrado e validado previamente. Por fim, os resultados das simulações e dos experimentos foram comparados a partir de dois níveis de velocidade de 

corte (Vc=30 e 50 m/min) e 6 níveis de avan o (ft=1, 2, 3, 5, 7 e 10 μm/dente).  

Adriane Mougo adriane.mougo@gmail.com Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca Fábio Campos, Anna Carla Araujo 
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DETERMINAÇÃO MECANÍSTICA DA PRESSÃO ESPECÍFICA DE CORTE NO MICRO FRESAMENTO DO AÇO SUPERDUPLEX 32750 
A pressão específica de corte, energia efetiva consumida para remover uma unidade de volume do material, pode ser utilizada também como índice de usinabilidade 

dos materiais e permite ampliar a compreensão do processo de corte. No micro fresamento, a pressão específica de corte é influenciada pelo efeito de escala, que trata 

principalmente da influência do raio da aresta de corte e da microestrutura do material micro usinado. Com a redução de escala, a aresta de corte tende a atravessar por 
um número reduzido de grãos durante uma rotação e, portanto, o mecanismo de formação do cavaco e a dinâmica de corte passam a ser influenciados também pela 

microestrutura combinada com a propriedade mecânica de cada fase do material. Dentre os materiais com microestrutura heterogênea, os aços duplex e superduplex são 
fortes representantes deste efeito devido à sua estrutura bifásica composta de ferrita e austenita que conferem a este aço alta resistência mecânica, resistência à corrosão 
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e consequentemente pela sua baixa usinabilidade, devido ao encruamento. O objetivo deste trabalho é propor um modelo mecanístico para a determinação da força de 
corte dos aços superduplex 32750 como uma combinação da força especifica de cada fase. Representando a fase austenítica, foram utilizadas as propriedades do aço 

inoxidável austenítico AISI 316 e, representando a fase ferrítica, o aço inoxidável ferrítico AISI 430. O procedimento de calibração foi realizado para dois níveis de 

velocidade de corte e seis níveis de avanço por dente, com a profundidade constante. Os resultados mostraram que o modelo heterogêneo pode simular o material pela 
composição entre as fases e que a partir dos coeficientes de calibração dos aços AISI 316 e AISI 430, o maior erro encontrado em relação aos valores experimentais foi 

de 23,5%. 

Adriane Mougo adriane.mougo@gmail.com Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca Fábio Campos, Anna Carla Araujo 
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INFLUÊNCIA DA VELOCIDADE DE CORTE NAS TENSÕES RESIDUAIS GERADAS NO TORNEAMENTO NO AÇO 4140 
A presença de tensões residuais, geradas em todos os processos de fabricação, constitui um dos grandes problemas encontrados na indústria, pois tensões residuais 

trativas têm efeito prejudicial nos materiais, diminuindo a vida em fadiga e a resistência à corrosão sob tensão dos mesmos. Contudo, tensões superficiais de natureza 

compressiva oferecem benefícios, principalmente, por ser uma barreira para a propagação de trincas. Deste modo, o estudo destas tensões é de caráter fundamental para 
garantir a integridade estrutural de componentes e estruturas metálicas. A busca por processos de fabricação que reduzam o tempo necessário para a confecção de peças 

e componentes é um dos fatores que justificam o avanço tecnológico obtido nos processos de usinagem, principalmente com relação a velocidade de corte aplicada. 

Neste trabalho, foi conduzido um estudo experimental sobre a influência da velocidade de corte na natureza e magnitude das tensões residuais geradas no torneamento 
do aço SAE 4140. Foram utilizadas velocidades de corte entre 125 e 600 m/min. As tensões residuais superficiais foram medidas por difração de raios-X. Os resultados 

mostraram que as tensões residuais transversais foram trativas, o que poderia ser prejudicial em serviço. Contudo, para maiores valores de velocidade de corte foram 

obtidas menores magnitudes de tensões residuais.  
Tatiane de Campos Chuvas chuvas.tatiane@gmail.com Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca Matheus Patrick Soares Barbosa, Reissel 

Reis de Souza, Geraldo Filho, Maria Cindra Fonseca 
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AUMENTO DA FLEXIBILIDADE EM SISTEMAS DE USINAGEM POR MEIO DE MANUFATURA CELULAR: UMA REVISÃO DOS 

DESENVOLVIMENTOS RECENTES 
A sobrevivência das empresas de manufatura no atual ambiente de competitividade mundial depende da flexibilidade para adotar rapidamente inovações tecnológicas e 

mudanças que ocorrem nos mercados e na economia. A manufatura celular tem sido aplicada na indústria para obter flexibilidade, principalmente em ambientes 
dinâmicos, ou seja, quando há flutuação da demanda e/ou variação no mix de produtos. O objetivo deste artigo é apresentar uma revisão bibliográfica sobre os recentes 

desenvolvimentos na manufatura celular, com foco no setor de usinagem em ambientes dinâmicos. Alguns dos temas abordados são: problema de formação de célula 

(CFP); redução de custo com manuseio entre-células e intra-células; automação do manuseio; programação e reconfiguração das células mediante flutuação.  
Joice Marin joicemarin@yahoo.com UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas André Luís Helleno 
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FRESAMENTO DE AÇO PARA MOLDES E MATRIZES EM CONDIÇÕES CRIOGÊNICAS 

A fabricação de aços para moldes e matrizes requer a geração de formas complexas com bom acabamento superficial e sem grandes danos à ferramenta. Por ser um 

processo versátil e capaz de reproduzir diferentes formas geométricas com precisão, o fresamento é mais comumente utilizado para fabricação de moldes, porém, sua 
característica de corte interrompido gera ciclos de aquecimento e resfriamento na ferramenta que reduzem significativamente sua vida e tendem a empobrecer a 

integridade superficial da peça. Propondo estabilizar os ciclos térmicos na ferramenta e reduzir efeitos danosos do corte interrompido na peça, os fluidos criogênicos 

são aplicados ao fresamento. Nesta pesquisa determinou-se a influência da condição de refrigeração (criogênica, fluido abundante e a seco) sobre o desgaste da 
ferramenta (flanco principal), cavacos (forma e cor), rugosidade e microdureza da peça, ao fresar (de topo) o aço Villares VP100 (Equivalente ao AISI P20) utilizado 

na produção de moldes para injeção de plásticos. O Efeito do fluido criogênico na peça (observado nos resultados de microdureza) e na ferramenta (observado pela 

uniformidade de cor e forma dos cavacos) levou a menores valores de rugosidade na peça e maior vida da ferramenta, comparado às condições a seco e com fluido 
convencional. Nesta última, a instabilidade térmica levou a variações na forma e cor dos cavacos, e causou redução brusca na vida da ferramenta, comparado as outras 

condições. 

Daniel Secco danielseccosdj@gmail.com Escola de Engenharia de São Carlos Alessandro Rodrigues, Hidekasu Matsumoto 
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QUALIDADE SUPERFICIAL E ENERGIA ESPECÍFICA DE CORTTE NA USINAGEM DE IMPLANTES DENTÁRIOS 
Resumo. Ligas metálicas aplicadas em implantes têm sido pesquisadas com o objetivo de melhorar suas propriedades mecânicas, microestruturais e de 

biocompatibilidade, sendo o titânio e suas ligas, apesar do desenvolvimento de vários outros materiais, amplamente utilizados na implantologia. O titânio é considerado 

um material de difícil usinabilidade, por gerar altas tensões e temperaturas em uma pequena área de corte (2/3 menor do que para outros materiais), demandando que os 
parâmetros de corte e as ferramentas sejam especificadas corretamente, uma vez que tanto a matéria-prima como o processo de fabricação aumentam os custos do 

produto final. Esta pesquisa determinou os efeitos da velocidade de corte e da profundidade de usinagem sobre a energia específica de corte e a rugosidade de implantes 

dentários fabricados com titânio comercialmente puro (ASTM F67 grau 4) durante a usinagem dos filetes da rosca. Os testes de usinagem foram realizados em um 
torno CNC tipo-suíço com ferramentas de metal duro revestidas com TiAlN e fluido de corte abundante. Usando ANOVA, níveis baixos e altos de profundidade de 

usinagem afetaram a energia específica de corte, danificando a rugosidade dos flancos da rosca. Menor velocidade de corte tende a aumentar a energia de corte 

específica, danificando o acabamento da rosca. Os parâmetros de rugosidade Skewnees e Kurtosis indicaram o predomínio de picos na superfície, que é favorável à 
osseointegração. Testes em alta velocidade de corte (HSC) mostraram que é possível usinar implantes nessas condições, porém a profundidade de usinagem não pode 

ser alta para evitar vibrações nas roscas. 

Rodolfo da Silva Manera, rdm518@bham.uc.uk1 University of Birmingham, Alessandro Roger Rodrigues, Hidekasu Matsumoto, Juno Gallego,  
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DEVELOPMENT OF A MULTIAGENT SYSTEM IN THE INDUSTRY 40 CONTEXT - USING JACAMO AND APACHE CAMEL 

Industry has suffered three big revolutions. Nowadays, in the digital era, the factories are automated by logical controllers, supervisory systems, enterprise management 
software and robots. However, disruptive technologies are emerging and researches are confident to affirm that a new revolution is going to happen in a few years. In 

this sense, some emerging technologies will be fundamental to solve the challenges of the factory of future, the Industry 4.0, among those the Cyber-Physical Systems 

and Internet of Things. To meet this demand, this job presents a proposal of a software platform using JaCaMo, a Multi-Agent Systems (MAS) development 
framework, able to communicate with Internet of Things devices, supervisory systems and robots through a deployment using Apache Camel framework. The 

development details of an Apache Camel component and the performed tests of a multi-agent system developed are also presented in this job. 

Cleber Amaral cleber.amaral@ifsc.edu.br Instituto Federal de Santa Catarina Stephen Cranefield, Mario Roloff 
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ROBOTIC MANIPULATOR REMANUFACTURED GIFTED VISION SYSTEM FOR WELDING APPLICATION 
The increasing use of vision systems in automated processes is growing every day. And to simulate this situation in university, this paper proposes to add a low cost 

vision system to a remanufactured manipulator, which works reliably and algorithms that require minimal operator intervention, will allow the robotic manipulator 

perform welds arc from the identification, location and orientation of a workpiece on a table without requiring any prior knowledge or other type of sensor that assists. 
After image acquisition by the vision system, it is converted into points of transformation between the coordinate reference systems of the image plane and the world 

reference, thereby allowing the proposed method presents a picture as an input to the robotic manipulator define its path and perform the welding operation on 

coordinates obtained by processing the captured image. The main focus of this research is to check not only the fulfillment of the task of positioning, as well as the 
robustness against the environment variations, demonstrating that the system presents an excellent value for money. 

Fagner Guilherme Ferreira Coelho fgfcoelho@yahoo.com.br Universidade Federal de Minas Gerais Alexandre Bracarense, Eduardo Lima II, Marcelo Henrique 

Souza Bomfim 
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ESTUDO CONCEITUAL E DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO DE BAIXO CUSTO DE UM SCANNER 3D DE TRIANGULAÇÃO DO TIPO FOLHA 

DE LUZ 

O presente trabalho trata do desenvolvimento de um protótipo de um scanner 3D, economicamente acessível, baseado no princípio da triangulação laser. Um scanner 
3D é um equipamento capaz de digitalizar um objeto real, gerando uma nuvem de pontos, que por sua vez pode ser integrada com sistemas CAD/CAM para 

programação e usinagem destes. O processo de digitalização facilita, por exemplo, a fabricação de moldes ortopédicos personalizados, como de encostos e assentos 

para cadeiras de rodas. A validação do sistema se deu escaneando objetos genéricos, devido à limitação de tamanho da estrutura do protótipo, sendo capaz de escanear 
objetos de geometrias simples com dimensões de aproximadamente 175x184x65mm. Realizou-se em torno de dez ensaios com objetos de dimensões variadas para 

avaliar o erro de medição do sistema. Os resultados demonstram que o protótipo é um excelente ponto de partida para o desenvolvimento de novas pesquisas no campo 

da personalização de acessórios ortopédicos, entre outras aplicações, com baixo custo. 
Guilherme Weizenmann guilherme.weizenmann@ifsc.edu.br Instituto Federal de Santa Catarina Sidemar Roberto 
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AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE SENSORES DE EMISSÃO ACÚSTICA PARA DIAGNÓSTICO ANTECIPATIVO DE FALHAS EM 

TRANSFORMADORES POR MEIO DE TÉCNICAS DE PROCESSAMENTO COMPUTACIONAL DE SINAIS 

O diagnóstico e a predição de falhas em processos, máquinas e estruturas possuem uma conotação de significativa relevância no que condiz à garantia de um elevado 
grau de segurança e desempenho de uma indústria. Estas técnicas, que geralmente são metodologias não destrutivas, podem detectar avarias precoces e, 

consequentemente, frear o avanço de uma não conformidade cuja severidade pode externar um problema de significativo custo de reparo. Por conseguinte, tona-se 

factível o uso de técnicas de visão computacional para o monitoramento de sistemas tendo em vista o ônus financeiro gerado por um falha em um determinado setor 
industrial. Mais especificamente, os transformadores de potência são fundamentais para a execução de todo aparato industrial pois são responsáveis pela adequação dos 

níveis de tensão e transferência de energia do setor de distribuição até a unidade consumidora. Desta forma a ocorrência de falhas nestes dispositivos pode privar uma 

indústria do fornecimento de energia se não existir um monitoramento contínuo de suas condições. Muitas falhas em transformadores, como as descargas parciais, 
emitem ondas de ultrassom que podem ser captadas por sensores de emissão acústica na parede de aço do dispositivo. Entretanto estes sensores tem elevado custo 

financeiro, limitando o emprego desta técnica para o diagnóstico de falhas em transformadores. O objetivo deste trabalho é avaliar a aplicação de um sensor piezelétrico 

de baixo custo, o MFC-P1, na detecção de descargas parciais em transformadores de distribuição. As descargas parciais são avarias que podem evoluir e comprometer 
totalmente a isolação de um transformador tendo como consequências a execução de manutenções corretivas ou até mesmo a substituição do equipamento. O sensor de 

baixo custo, utilizado na literatura para aplicações de diagnostico de falhas em estruturas civis, foi comparado com um sensor consolidado no ambiente industrial, o 

Pasa RS15l, para a identificação de avarias em transformadores. Foi induzido, por meio de um eletrodo, descargas parciais em um transformador de 30kVa e os sinais 
de emissão acústica captados por ambos sensores foram comparados mediante o emprego de métricas de sinais acústicos como os parâmetros RMS, energia, 

transformada rápida de Fourrier e densidade espectral de potência. Os sinais foram analisados e constatou-se que o sensor de baixo custo do tipo MFC-P1, embora 

tenha uma sensibilidade menor em relação ao sensor consolidado, possui um grande potencial para o diagnóstico de descargas parciais em transformadores de potência. 
Sendo assim torna-se factível a possibilidade de ampla aplicação desta técnica de visão computacional em ambiente industrial. 

BRUNO CASTRO bruno.castro@feb.unesp.br Universidade Estadual Paulista, campus de Bauru Fabricio Baptista, Andre Luiz Andreoli, Danilo Brunini, José Alfredo 

Covolan Ulson, Felipe Alexandre 
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SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL PARA OBTENÇÃO DO CAMPO DE TEMPERATURA NO PROCESSO DE SOLDAGEM TIG EM JUNTA EM T 
O conhecimento do campo de temperatura gerado em um processo de soldagem pode ser útil para previsão das tensões residuais. Estruturas soldadas através de juntas 

em T, são amplamente utilizadas na indústria em diversas aplicações. Nesse sentido, o trabalho consistiu em obter o campo de temperatura gerado através de uma 

soldagem TIG autógena no aço AISI 304 unido por uma junta em T. Na simulação computacional foi utilizado o ANSYS Worbench 16.0 munido com uma extensão 
para movimento da fonte de calor utilizando a dupla elipsoidal de Goldak. O material foi criado no software para ter suas propriedades físicas variantes com a 

temperatura, sendo elas: condutividade térmica, calor especifico e densidade. As perdas de calor para o ambiente (convecção natural e radiação) e a dissipação de calor 

na própria peça (condução) foram consideradas. Para obtenção do campo de temperatura foram utilizados pontos de medição estrategicamente dispostos na peça, para 
que dessa forma, esse seja capaz de, posteriormente, ser utilizado para obtenção das tensões residuais geradas na peça. As medições de temperatura foram realizadas no 

começo, meio e fim do cordão de solda. A validação da simulação computacional foi feita através de consultas a literatura, a fim de encontrar semelhanças do campo 

obtido nesse experimento com o de outros autores. 
Rafael Leandro Fernandes Melo rafaellfm@outlook.com  UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL O SEMI-ARIDO João Dehon Rocha Junior, JOÃO FELIPE 

LIMA, Shyrlei Oliveira, Alessandro Carvalho, Andre Oliveira 

CV - Computer Vision 



Resumos. MCP - Materials Characterization and Processing  

 
------ 62 ------ 

 

 

 
 

 

 
ESTUDO DA FORÇA DE ADESÃO ENTRE MATERIAIS HÍBRIDOS OBTIDOS POR INJEÇÃO MULTICOMPONENTE 

O processo de injeção multicomponente ganhou muito espaço na indústria por viabilizar a combinação de materiais diferentes num só processo, possibilitando assim a 

criação de peças com design diferenciado, menor tempo de fabricação e maior valor agregado. Contudo, um dos desafios desta tecnologia é a união que acontece entre 
os materiais poliméricos. Neste trabalho, por meio de uma injetora com placa rotativa, foi possível obter corpos de prova sobremoldados com materiais híbridos. 

Primeiramente foram injetados compósitos de polipropileno com fibra de coco variando o tipo de agente de acoplamento. Posteriormente girando-se o molde 180° 

forma injetados sob condições controladas um polipropileno de média fluidez. Por meio de um dispositivo especialmente criado para avaliar a força de adesão dos 
materiais sob esforço cisalhante, foi possível medir a força necessária para promover o descolamento das superfícies. Técnicas de microscopia foram utilizadas para 

entender melhor o fenômeno de adesão entre os materiais híbridos. Como resultado foi observado que, apesar do aditivo à base de anidrido maleico ter promovido 

melhores propriedades mecânicas sob tração, o compósito que não utilizou agente de acoplamento apresentou a maior força de adesão entre as superfícies. 
Luciano  Pisanu     luciano.pisanu@fieb.org.br     Faculdade de tecnologia Senai Cimatec      Marcio Nascimento, Josiane Viana, Valter E. Beal, Leonardo Santiago 
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STUDY OF THE EFFECT OF A POLYPYRROLE COATING OBTAINED BY ELECTROPOLYMERIZATION ON THE CORROSION BEHAVIOR OF ASTM 

F1586 SURGICAL STAINLESS STEEL 

Conductor polymeric films can act as anodic inhibitors, accelerating and stabilizing the formation of protective oxide films on metallic materials. Polypyrrole is a 
conducting polymer with good chemical stability, wide range of electrical conductivity, low cost and simple synthesis. In the present work, a polymeric polypyrrole 

coating was deposited by electropolymerization on the surface of a ASTM F1586 surgical stainless steel. The objective was to investigate the effect of the polypyrrole 

layer on the corrosion behavior of the ASTM F1586 steel. The caracterization of the electrochemical behavior was made by electrochemical impedance spectroscopy 
and potentiodynamic polarization. The tests were conducted on PBS (phosphate buffered solution) at 37ºC. The morphology of the layer was evaluated by scanning 

electron microscopy and surface roughness was analysed by confocal laser scanning microscopy. The results showed the formation of a homogeneous film. The EIS 

tests indicated electrolyte penetration through the polypyrrole layer. However, the corrosion current density was decreased when compared to the bare substrate. 
Camila Nascimento     camila.boldrini@gmail.com     Universidade Federal do ABC 
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APROVEITAMENTO DE GARRAFAS PET NA PROTEÇÃO CONTRA A OXIDAÇÃO DO METAL AISI1020 

O estudo fora feito visando analisar a proteção de placas metálicas frente à oxidação, no qual utilizou-se como protetor o polímero Polietileno Tereftalato ou mais 
conhecido como PET. Uma  análise básica de custo energético também fora feita visando um comparativo com um dos produtos já existentes no mercado, como tintas 

e vernizes. O objetivo principal é oferecer uma alternativa de proteção às superfícies metálicas que seja de baixo custo e utilize material reciclável e de fácil 

disponibilidade. A metodologia envolvida no processo consistiu em aplicar o polímero fundido na superfície de pequenas placas metálicas e expô-las em ambientes de 
potencial oxidativo. Os resultados apontaram em proteção eficaz, dentro do prazo previsto de dois meses, no qual o metal que fora protegido não sofreu processo de 

oxidação e aquele desprotegido oxidou visivelmente em curto intervalo de tempo. 

Joubert Machado     joubert.machado@pr.senai.br    SENAI     Marcelo Ozorio 
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INVESTIGAÇÃO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DA LIGA A319 EM FUNÇÃO DA VARIAÇÃO DOS TEORES DE MAGNÉSIO, TITÂNIO E 
ESTRÔNCIO 

As propriedades mecânicas dos materiais metálicos dependem de diversos parâmetros, tais como a composição química e o estado inicial do material. Considerando 

essa abordagem este trabalho apresenta o estudo do comportamento mecânico da liga de alumínio A319 após a variação da composição química em termos dos teores 
de Mg (0,30% para 0,55%, em peso), Ti (0,04% para 0,22%, em peso) e Sr (0,0070% para 0,0200%, em peso) a partir do controle da adição isolada e combinada desses 

elementos químicos. Em seguida, fez-se a comparação das propriedades mecânicas com o estado inicial dessa liga com uso de ensaio de tração e de dureza Brinell. Os 

resultados indicaram que a adição de Ti foi responsável pela maior variação das propriedades mecânicas, sendo observado ainda a ausência de influência da adição do 
Sr na modificação do agregado eutético da liga A319. 

Adriene Anita dos Santos Pimenta    adrieneanita@gmail.com     Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais     Rafael Guimarães, Elaine Carballo 

Siqueira Corrêa, Wellington Lopes 
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ON THE DESIGN AND TECHNOLOGY OF CO-ROTATING TWIN SCREW EXTRUDERS 
This document presents a systematic design approach for co-rotating twin screw extruder components, elaborated from concepts on Twin Screw Extrusion (TSE) 

technology and from the experience acquired by the authors in designing a mini twin screw extruder for future application as an interchangeable printing head in 

Additive Manufacturing (AM). Twin screw extrusion is commonly used in polymer compounding due to its good mixing performance, self-cleaning property and 
process flexibility. Few works have been produced in Brazil on the design of twin screw extruders, especially dealing with the screw geometry, whose elements are 

responsible for providing the different flows that favour material mixing and conveying inside the extruder. In addition to the complex geometry, the flexibility 

provided by modular elements that configure the screws makes it difficult to establish design guidelines on the subject, preventing also the development of a 
comprehensive software capable to inform the best screw configuration to a certain process. However, undertaking rigorously the procedure proposed to determine the 

geometry of the screw elements makes it possible to ensure the desired self-wiping property along with constant clearance in the intermeshing region between the 

screws as well as to determine some operational parameters that provide relevant information about the process. As recommended by the procedure, a mock-up of the 
resulting geometry was generated in order to verify the functionalities of the embodiment design. Results show that the screws can rotate without interference and the 

material is conveyed as expected towards the die. 

Zilda de Castro Silveira     silveira@sc.usp.br    Escola de Engenharia de São Carlos    Joaquim Manoel Justino Netto 
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DEPOSIÇÃO DE FILMES FINOS DE COBRE POR GAIOLA CATÓDICA: ANÁLISE DO CONFINAMENTO DO PLASMA ATRAVÉS DO AUMENTO DA 
ESPESSURA DA TAMPA DA GAIOLA CATÓDICA 

The plasma nitriding improves various physical properties of metal surfaces such as hardness, resistance to wear and corrosion, contributing to increasing the useful life 

of the samples. However, there are also some disadvantages, and therefore various alternatives to the nitriding process were created. This work aims to evaluate the 
effect on plasma confinement and its influence on the deposited layer using cathodic cage technique with addition of argon in the atmosphere of the reactor by changing 

the thickness of the cage lid, from where will be extracted the desired material to cover the surface of the sample. A literature review was conducted to assess the 

technical efficiency of the plasma jet, when compared the deposition parameters and geometry of the cage. Thereafter, deposition was conducted with a duration of 
1h30m used copper cage cover and ordinary glass as a sample. Reviewed also, the initial and final weight, defining the resulting weight of the depositions. All 

treatments had a variation in the thickness of the lid, keeping the flow parameters, pressure, temperature, and current, controlled and fixed. Finally, a direct relationship 

between the continuous film and increasing the thickness was observed, they were, the greater the thickness, the better the film until it reaches the climax (peak) with a 
thickness of 6 mm cage. However, the thicknesses of 12 mm and 24 mm, observed a decrease in film quality. Furthermore, note that it was possible to obtain copper 

films in all samples, which was confirmed by analysis of DRX. concludes, then, that the configuration of the cage influence on the deposition parameters, so that, as 
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greater the greater thickness will  the current, thus the higher the pressure. The deposition thickness from 6 mm cover is the one that has the most continuous film, that 
is, better plasma confinement to the parameters analyzed. 

Fernanda Fernandes     nanda.melo_f@hotmail.com    Universidade Federal do Rio Grande do Norte    Bruno Dantas, Igor Olivera Nascimento, Thercio Costa, 

Rômulo Ribeiro, Edalmy Oliveira 
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INFLUÊNCIA DAS FIBRAS DE CANA DE AÇÚCAR E FIBRAS DE CASCA DE COCO COMO REFORÇO EM COMPÓSITOS DE DIFERENTES MATRIZES 
POLIMÉRICAS 

Esta pesquisa avaliou e comparou a influência das fibras de bagaço de cana e casca de coco em diferentes compósitos com matrizes poliméricas termofixas, sendo elas 

o epóxi, o poliéster ortoftálico, o poliacetato de vinila (PVA) e o Acrodur®. As fibras foram submetidas a tratamentos químicos alcalinos com hidróxido de sódio e 
peróxido alcalino, em seguida desenvolveu-se o método de preparação dos compósitos e foram fabricados os corpos de prova de acordo com normas vigentes para os 

ensaios de tração, flexão e impacto Izod. As amostras fraturadas no ensaio de tração, as fibras tratadas e as fibras sem tratamento superficial foram analisadas no 

microscópio eletrônico de varredura (MEV), e foi evidenciada notória diferença na superfície das fibras tratadas em relação às fibras não tratadas, entretanto a principal 
aplicação do MEV foi verificar a aderência entre a fibra e a matriz, possíveis trincas e porosidades. Nos resultados foram destacadas e comparadas as características 

mecânicas obtidas nos ensaios, onde estão relatadas as principais diferenças influenciadas pelas fibras analisadas. Também apresentaram variações significativas entre 

os compósitos, destacando dispersões elevadas em virtude dos métodos de fabricação adotados. Em consideração a estas variações foram realizadas análises estatísticas 
das médias obtendo resultados diferenciados. Os compósitos de matriz epóxi apresentaram as melhores propriedades mecânicas de tração e flexão. Para o ensaio de 

resistência ao impacto o PVA se mostrou superior aos demais compósitos. 

Guilherme Izidoro de Oliveira     izidorodesigner@gmail.com    Pontifícia Universidade Católica do Paraná    Gustavo Stella, Cesar Augusto Neitzke 
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AVALIAÇÃO DE COMPÓSITOS POLIMÉRICOS CONDUTORES DE ELETRICIDADE FABRICADOS POR EXTRUSÃO DE MATERIAL 
A utilização de compósitos poliméricos condutores de eletricidade na manufatura aditiva por extrusão de material vem sendo apontada como alternativa para a 

fabricação de componentes de circuitos elétricos. Enquanto que pesquisas recentes têm buscado um melhor entendimento da composição destes materiais, poucas são 

as pesquisas que analisam o impacto dos parâmetros de processamento nas propriedades elétricas do produto final. Neste trabalho é investigado o processo de extrusão 
de material por uma impressora de tecnologia aberta, utilizando um filamento compósito polimérico condutor de eletricidade, constituído de Poliácido Láctico (PLA) e 

grafeno. Tendo como objetivo descobrir propriedades térmicas do material, uma análise por Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC) foi realizada, identificando a 
temperatura de fusão (Tf), a temperatura de transição vítrea (Tv) e a temperatura de cristalização (Tc). Três experimentos foram realizados, o primeiro foi composto da 

fabricação de dez amostras com iguais condições de processamento, o propósito foi verificar a reprodutibilidade das amostras e a possível variação da resposta da 

condutividade elétrica em função das variações de espessura. O segundo experimento consistiu na verificação da influência dos parâmetros de processamento na 
condutividade elétrica, amostras foram fabricadas utilizando diferentes velocidades de impressão e temperaturas de extrusão. Imagens obtidas por meio da Microscopia 

Eletrônica de Varredura (MEV) possibilitaram o entendimento da forma como o compósito se arranjou. A condutividade elétrica do material estudado foi avaliada por 

meio do método de quatro pontas. O terceiro experimento analisou a influência da utilização de diferentes temperaturas da mesa na condutividade elétrica. O emprego 
de diferentes temperaturas de extrusão e velocidades de impressão não resultaram em mudanças estatisticamente significativas na condutividade elétrica das amostras 

associadas a variações destes parâmetros. Entretanto a utilização de temperaturas da mesa mais altas, ocasionaram um aumento nos valores de condutividade elétrica, 

sugerindo um aprofundamento da investigação deste parâmetro. 
André  William Tonatto    andrewtonatto@gmail.com    Universidade Federal de Santa Catarina    Aurélio da Costa Sabino Netto, Christiano Fraga Zirbes, Carlos 

Ahrens, Guilherme Barra 
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SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DE BAIXO CUSTO PARA  SÍNTESE DE POLÍMEROS À BASE DE GLICERINA 

A produção de combustíveis renováveis é uma importante alternativa aos de origem fóssil, mas pode gerar inconvenientes. Por exemplo, da produção do biodiesel 
obtêm-se glicerina como co-produto. Apesar do seu uso em diversas áreas, a literatura reporta que o excedente de glicerina resulta em problemas econômicos e 

ambientais. Observa-se assim, grande interesse em novas aplicações, incluindo a síntese de polímeros. As reações de polimerização em uma síntese são restringidas por 

diversos fatores, incluindo a temperatura de reação de polimerização. Se a temperatura for baixa, a reação é incompleta caracterizando polímeros viscosos e, se 
suficientemente altas o material degrada. Este trabalho propõe o desenvolvimento de um controle de temperatura de baixo custo para processamento de polímeros a 

base de glicerina, que permita o controle e a estabilidade da temperatura durante a reação. Para tanto, diversos valores de tensões são aplicadas a uma resistência de 

aquecimento de um reator contendo glicerina e outros componentes. Inicialmente utilizou-se um autotransformador para controlar a temperatura e após obtenção de 
parâmetros favoráveis, desenvolveu-se um sistema controlado por um processador de baixo custo, conhecido por “Arduíno”. Ao final, obteve-se um sistema de controle 

de temperatura estável, hábil para auxiliar na síntese um polímero a base de glicerina. 

Edilson Veruz     edilsonveruz@hotmail.com     Universidade Tecnológica Federal do Paraná     Luciano Zart Olanyk, Neri Volpato, Adriel Maier Farias 
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ANALISE MECÂNICA E MICROESTRUTURAL DE COMPÓSITOS POLIMÉRICOS COM ADIÇÃO DE RESÍDUO DE FLOTAÇÃO ORIUNDOS DO 
BENEFICIAMENTO DE MINÉRIO DE COBRE 

O presente trabalho tem como proposta e abordagem a caracterização do compósito composto de resina poliéster Isoftálica (proporção 0,5% Co e 1,5% catalisador) 

reforçado com carga de resíduo de cobre, assim como analise granulométrica e de densidade do resíduo de cobre. A carga resídua mineral, normalmente utilizada para 
redução de custos, pode ter influência nas propriedades mecânicas dos compósitos com matriz de poliéster insaturado. Inicialmente foi feito o experimento 

granulométrico de 100# e de densidade do reforço seguindo a confecção dos compósitos por moldagem manual. Posteriormente, através do ensaio de tração do 

compósito polimérico com adição de resíduo de flotação do beneficiamento de minério de cobre e da análise de microscopia eletrônica de varredura (MEV) para a 
verificação da superfície de fratura, foram determinadas as propriedades mecânicas do compósito, que são resistência e o alongamento em função da força máxima nas 

concentrações de 10%, 20%, 30% e 40%. O melhor resultado das concentrações volumétricas percentuais acima mencionadas foi obtido na resistência do compósito 

com matriz poliéster com carga de resíduo de cobre na concentração de 20% em peso. Nas outras concentrações, as cargas testadas tiveram nas propriedades uma 
razoável queda em relação à de melhor desempenho destacando-se a de 30% que evidenciou a mais baixa resistência. Foram realizadas comparações com outros 

autores que utilizam outros minerais ou não como reforço de materiais compósitos, visando sua viabilização. 

Wassim Raja El Banna    wassim_eng04@yahoo.com.br    Universidade Federal do Pará   Druscilla Zaghetti, Suene Dias, Deibson silva da Costa, Iara Santos, 
Menezes Ramos, José Antônio da Silva Souza 

_________________________________________________________________________________________ 

 
INFLUÊNCIA DAS ESTRATEGIAS DE USINAGEM NO FRESAMENTO EM ACABAMENTO DE SUPERFÍCIES COMPLEXAS DO AÇO AISI P20 

Na usinagem de superfícies complexas, as trajetórias calculadas por diferentes estratégias repercutem significativamente no tempo de usinagem e acabamento 

superficial. O conhecimento, a capacidade e eficácia de cada estratégia auxiliam no desenvolvimento da indústria reduzindo custos e aumentando a produtividade. Este 
estudo apresenta uma metodologia experimental para investigar as trajetórias calculadas por duas estratégias de usinagem diferentes, offset e passes paralelos, na 

fabricação de formas geométricas complexas encontradas frequentemente na indústria de moldes e matrizes. 

Helio Kfassniak    helio.kfassniak@edu.sc.senai.br    SENAI    Valdir da Silva 
_________________________________________________________________________________________ 
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ANÁLISE DA FORMAÇÃO DE CAVACOS NO TORNEAMENTO DO AÇO INOXIDÁVEL AISI304 COM EMPREGO DE UM SISTEMA DE INTERRUPÇÃO 
SÚBITA DE CORTE (QSD) 

Os aços inoxidáveis são conhecidos como de difícil usinabilidade, sendo necessário sempre estudos nesta área para facilitar o processamento durante a usinagem. 

Assim, o objetivo deste trabalho é investigar o processo de formação de cavaco de um aço inoxidável austenítico AISI304 durante o torneamento, através de uma 
metodologia baseada na interrupção súbita de corte, e na observação e análise de raízes de cavaco. Para isto, foi empregado um dispositivo conhecido como Quick-Stop 

Device (QSD), que possibilita a obtenção das raízes de cavaco dentro de uma grande variação de condições de corte. A máquina-ferramenta foi um torno Romi-I45, e a 

ferramenta de corte uma SNMG 120408-MF (1125) de metal-duro. Os parâmetros avaliados foram vc (20, 120, 220m/min) e f (0,1 e 0,2mm) na condição à seco. Como 
resultado as amostras das raízes de cavaco mostraram a existência de gume postiço para a velocidade de corte de 20m/min. Para as velocidades de 120 e 220m/min, não 

foi verificada a formação de gume postiço. Através da análise das amostras de raízes de cavaco foi possível observar que a microdureza na região da raiz do cavaco 

diminuiu com o aumento da velocidade de corte. Verificou-se adicionalmente que com a diminuição da velocidade de corte ocorreu um aumento da zona de fluxo na 
região da face da ferramenta. Também foram avaliadas as formas dos cavacos formados, sendo que a forma predominante nas condições analisadas foi de arco 

conectado. 

Jonathan Felipe Camargo    camargojonathan@hotmail.com    Universidade Federal de Santa Catarina    Janaina Correa, Rolf Schroeter 
_________________________________________________________________________________________ 

 

EFEITO DA CONTAMINAÇÃO POR MICROORGANISMOS EM FLUIDOS  DE CORTE NAS SUAS PROPRIEDADES ANTI-CORROSIVAS 
Nesse estudo foi investigada a ação anticorrosiva de dois fluidos de corte (FCs) submetidos a contaminação microbiológica por sete e 70 dias, através da adição 

periódica (a cada 2 dias) aos fluidos de uma carga microbiana conhecida (6,0 x 1022 Unidades Formadoras de Colônias por mililitro de fluido - UFC/mL) foi 

investigada. Ambos os FCs (uma emulsão de base vegetal e um semissintético de base mineral), foram comparados aos respectivos FCs novos, não contaminados por 
microrganismos. As normas ASTM D4627 (2012) e DIN51360-2 (2013) modificadas foram utilizadas para ranquear os níveis de proteção dos aditivos anticorrosivos 

dos dois FCs, levando-se em consideração os índices de contaminação de cada FC, em cada condição de teste. Os impactos causados na propriedade anticorrosiva 

desses dois fluidos foram determinados e os resultados mostraram que cada fluido (diante das mesmas condições de contaminação microbiológica) se comportou de 
uma maneira diferente. O FC de base vegetal foi o que apresentou a melhor integridade dos aditivos anticorrosivos após o processo de contaminação microbiológica 

por sete e 70 dias, quando comparado ao FC de base mineral. O estudo ainda comparou as duas normas e suas discrepâncias são apresentadas neste trabalho. 

Patrícia Oliveira    patriciaassisoliveira@hotmail.com    Universidade Federal de Uberlândia    Álisson Rocha Machado, Marcilia  Finzi, Carla Ramos 
_________________________________________________________________________________________ 

 
MECHANICAL BEHAVIOR OF THE TI-6AL-4V TITANIUM ALLOY WITH MICROSTRUCTURAL EVOLUTION MODELING UNDER HOT AND 

SUPERPLASTIC CONDITIONS 

The present work aims at evaluating and understanding the mechanical behavior of Ti-6Al-4V alloy under hot and superplastic forming conditions. Tensile tests were 
thus performed at temperature range from 650°C to 950°C at strain rates between 10-2 s-1 and 10-4 s-1. Three equiaxed microstructures each characterized by a 

different starting grain size (4.88 µm, 3.0 µm and 0.5 µm) are compared and allow to obtain an understanding on microstructure evolution under hot and superplastic 

forming conditions. An accurate material model with microstructural considerations is proposed.  The model capabilities consider the grain size evolution that is 
influenced by the temperature and the deformation. The computed flow stresses strongly depend on the strain rate but also on the considered initial grain size. 

Temperature and strain rate conditions may lead to a strain hardening phenomenon in some cases. The comparison between the model response and experiment shows 

a good agreement for all the tests carried out on the Ti-6Al-4V. 
Marcio Santos    marciomec06@gmail.com    Universidade de São Paulo    Gilmar  Batalha 

____________________________________________________________________________________ 

 
EFEITO DA TEMPERATURA NO COMPORTAMENTO TRIBOLÓGICO DO REVESTIMENTO TISIN/ALCRN 

O presente trabalho visa avaliar os efeitos da temperatura no comportamento tribológico do revestimento de TiSiN/AlCrN comercialmente conhecido como Helica 

produzido pela empresa Oerlikon Balzers Revestimentos Metálicos Ltda, quando submetido ao desgaste nas condições de temperatura ambiente (25ºC), 500°C e 
800°C. Durante o processo de usinagem a geração de calor na região de corte devido ao cisalhamento do material, pode elevar a temperatura do gume de corte para 

valores próximos a 1000°C. Sendo assim os revestimentos aplicados a ferramentas como o que é objeto deste trabalho ficam sujeitos a estas temperaturas, e entender os 

mecanismos de desgaste que o revestimento apresenta pode auxiliar no desenvolvimento de novos materiais e tecnologias. Para realização do trabalho foi depositado 
revestimento de TiSiN/AlCrN pelo processo de CAE/PVD sobre substrato de Metal Duro (WC/Co). O revestimento teve sua dureza e adesão ao substrato avaliados 

visando garantir a confiabilidade dos resultados do teste tribológico. Foram produzidas trilhas desgaste no revestimento nas temperaturas ambiente (25ºC), 500ºC e 

800ºC. Os resultados obtidos mostram que o revestimento apresenta uma baixa taxa de desgaste com predominância do mecanismo de desgaste abrasivo na temperatura 
ambiente, porem na temperatura de 800°C, o revestimento apresentou desgaste oxidativo, o que foi identificado pela formação de óxidos no revestimento e na trilha de 

desgaste. Em virtude da mudança do mecanismo de desgaste de abrasivo para desgaste corrosivo, o revestimento apresentou uma maior taxa de desgaste que a 

apresentada nas temperaturas mais baixas. 
Carlos Bernardo Pereira    carlosbernardop@yahoo.com.br    Pontifícia Universidade Católica do Paraná    Ricardo Torres 

_________________________________________________________________________________________ 

 
SIMULAÇÃO NUMÉRICA DA EXTRUSÃO HIDROSTÁTICA DE ACRÍLICO (PMMA) 

Neste trabalho foi realizado um conjunto de simulações numéricas por elementos finitos da extrusão hidrostática de acrílico (polimetil-metacrilato PMMA) usando o 

programa comercial DEFORM 3D. As simulações foram feitas para duas velocidades do punção e quatro coeficientes de atrito com temperatura inicial de 90ºC. Foram 
avaliados os perfis de tensão no interior do container e a temperatura na zona de deformação ao longo do processo. A melhor correlação com a pressão de extrusão 

experimental foi obtida com coeficiente de atrito (0,30) na interface entre o material e a matriz. A temperatura do material no interior da matriz apresentou um perfil 

característico e depende do coeficiente de atrito e da velocidade, sendo o máximo aumento encontrado de 8ºC para a velocidade do punção de 10 mm/min. 
Douglas Riffel    dbr.ufs@gmail.com    Universidade Federal de Sergipe    Andre Luiz De Moraes Costa, Luiz Henrique Bispo Carvalho 

_________________________________________________________________________________________ 

 
 

DESENVOLVIMENTO DE CERMETS A BASE DE NBC E NI 

Cermets são compostos de grande interesse para a fabricação de ferramentas de usinagem. Novas composições estão sendo estudadas, sendo os principais compostos 
aqueles que contem carboneto de nióbio como fase dura. Este trabalho tem como objetivo o estudo do cermets NbC-Ni, tendo como variáveis importantes as condições 

de sinterização, variação do tamanho de partícula do NbC bem como as quantidades de níquel, de 0 a 50%. Estes materiais foram caracterizados do ponto de vista de 

propriedades mecânicas através do ensaio de microdureza, resultando em melhores propriedades para mínimas proporções de Ni. A análise microestrutural foi realizada 
por microscopia eletrônica de varredura (MEV) e microscopia óptica, possibilitando observar a morfologia e homogeneidade dos pós utilizados, a interação Ni-NbC e a 

sinterização das amostras. Houve a formação de fase líquida e elevados resultados de densificação. 

Fernando Demboski    fernandodemboski@gmail.com    Universidade do Estado de Santa Catarina    Ivandro Bonetti, Cesar Edil da Costa, Julio Milan 
_________________________________________________________________________________________ 

 

DESGASTE DE POLIURETANO POR EROSÃO ÚMIDA: DESENVOLVIMENTO DE UM ENSAIO TECNOLÓGICO 
A crescente utilização de minério de ferro e a diminuição de jazidas com minérios de teor elevado em ferro para a produção de aço têm forçado cada vez mais as 

mineradoras a explorarem suas reservas minerais de baixo teor de ferro. Durante o processo de tratamento e transporte destes minerais utilizam-se de tubulações que 
possibilitam a movimentação do minério moído e diluído em água. No entanto, o baixo teor de ferro somado às grandes proporções de silicatos altamente abrasivos 
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contidos nestes minerais resultam no aumento significativo do desgaste das superfícies de contato com esta polpa de minério. Diante da atual demanda de produção e 
aplicação do minério de ferro e devido ao acentuado desgaste provocado nas tubulações e equipamentos nas etapas de tratamento e transporte de concentrado de 

minério de ferro o presente trabalho objetivou avaliar o comportamento ao desgaste por erosão úmida de amostras de poliuretano utilizado para revestir as tubulações 

de polpa de concentrado de minério de ferro e desenvolvendo para tal fim um ensaio tecnológico para facilitar a especificação destes revestimentos. 
Vinícius da Silva    viniciusitauna@hotmail.com    Universidade Federal de Ouro Preto 

_________________________________________________________________________________________ 

 
PRODUÇÃO DE NANOPARTÍCULAS DE ÓXIDO DE ZINCO EM ESCALA LABORATORIAL 

A utilização de nanopartículas em materiais compósitos têm aumentado devido às diferentes propriedades que estes materiais proporcionam em diferentes sistemas. Em 

particular, o óxido de zinco apresenta uma grande gama de aplicações como sensores de gás, sensores químicos, células solares, fotoabsorvedores de radiação 
ultravioleta e, em algumas situações efeitos fungicida e bactericida. Em virtude da sua vasta aplicação inúmeras rotas de síntese têm sido estudadas a fim garantir as 

propriedades desejadas. Neste trabalho estudou-se a produção de nanopartículas de óxido de zinco pelo método sol-gel protéico a partir de precursores de baixo custo 

como a gelatina comestível e baixas temperaturas de calcinação. As nanopartículas foram caracterizadas por difração e raio X e mostram a presença de um material 
com fase única e boa cristalinidade. 

Ana Paula Santos Silva    ana.paula1@outlook.com    Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho" - Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá    

Cristiane Inácio Campos, Higor Rogerio Favarim 
_________________________________________________________________________________________ 

 

IMPROVEMENT OF HYDROEROSIVE GRINDING EFFICIENCY BASED ON THE PHYSICAL CHARACTERIZATION OF ABRASIVE FLUID 
Hydroerosive grinding is a key process for the production of diesel nozzles. Its efficiency in rounding the holes depends on the physical properties of abrasive fluid. 

This manuscript revises some attempts to keep constant the characteristics of abrasive fluid along the production time. Previous findings that, but some difficulties were 

verified and they are presented here. Perspectives of future research in this kind of processing are also described, meaning the introduction of new techniques for 
characterization. 

Giuseppe Pintaude    giuseppepintaude@gmail.com    Universidade Tecnológica Federal do Paraná    Marina Grabarski, Diandra Grossmann Pereira 

 

COMPORTAMENTO DAS TRAJETÓRIAS DE DEFORMAÇÃO EM FLANGES CIRCULARES OBTIDOS PELO PROCESSO DE ESTAMPAGEM 

INCREMENTAL 
O processo de estampagem incremental de chapas tem como características principais a sua flexibilidade e facilidade de implementação, sendo adequado para a 

fabricação de pequenas séries e protótipos. A deformação ocorre devido ao contato entre a ferramenta e a chapa, localmente e progressivamente, ao longo de uma 

trajetória pré-definida. Uma de suas aplicações consiste na fabricação de flanges circulares em chapas previamente furadas. Este trabalho trata de estudos em elementos 
finitos, usando o software LS-Dyna™, sobre a trajet ria das deforma  es no processo de estampagem incremental para a fabricação de flanges circulares em chapas 

previamente furadas de liga de alumínio AA1050. A metodologia consiste em, inicialmente, realizar testes de contato e de linha para definir as condições de contorno 

da chapa e, em seguida, determinar as trajetórias de deformações. Os resultados para as deformações foram confrontados com os resultados obtidos experimentalmente 
por outros autores e permitiram verificar o comportamento da trajetória das deformações nos flanges. Através do modelo é possível predizer o estado de deformações 

para o processo e, consequentemente, poderá ser útil como ferramenta de prevenção de falhas. 

Luciana Montanari    montanar@sc.usp.br    Universidade de São Paulo    Michael Furlanetti 
_________________________________________________________________________________________ 

 

ESTUDO SOBRE DESGASTES DE PUNÇÕES REVESTIDO  COM CR3C2-25NICR E WC-10CO4CR ATRAVÉS DO PROCESSO DE ASPERSÃO TÉRMICA 
OXICOMBUSTÍVEL DE ALTA VELOCIDADE (HVOF) 

O desgaste é o fator que causa a maior parte das falhas e a redução na vida útil de ferramentas de conformação. A crescente demanda da indústria por menores custos, 

maior produtividade e melhor qualidade estão entre as justificativas para que se busquem maneiras de  incrementar o desempenho de matrizes. Em função disso, o 
objetivo deste estudo é identificar os mecanismos de desgaste dos punções utilizados em forjamento a quente. Serão analisados dois punções com revestimentos de 

HVOF, sendo um com asperção de Carboneto de Cromo (Cr3C2-NiCr) e outro com Carboneto de Tungstênio (WC-CoCr). O desgaste sofrido pelos punções se dá de 

forma progressiva e ocorre em função das tensões que o material forjado exerce sobre o punção e do deslocamento de material na superfície, além destes, também 
ocorre em função da variação de temperatura a qual o punção é submetido durante a operação. A literatura costuma dividir o desgaste em quatro tipos: desgaste 

adesivo, fadiga de superfície, desgaste abrasivo e desgaste químico. No caso dos punções em estudo percebe-se que eles sofreram todos os tipos de desgaste, alguns de 

forma mais expressiva e outros um pouco menos. 
Angela Marques    angela_selau@ufrgs.br    Universidade Federal do Rio Grande do Sul    Vanessa Moura de Souza, Alexandre da Silva Rocha 

_________________________________________________________________________________________ 

 
OBTENÇÃO DE MULITA A PARTIR DE DIFERENTES MATÉRIAS-PRIMAS 

A mulita, estrutura cerâmica constituída por alumina e sílica, está presente em diversas modalidades da indústria cerâmica devido às suas excelentes propriedades 
físicas e mecânicas a altas temperaturas, como alto ponto de fusão, baixa expansão térmica, boa resistência à fratura e ao choque térmico, alta resistência à fluência, 

estabilidade térmica, baixa densidade e baixa constante dielétrica. Porém, é um mineral raro e a sua produção envolve reações em elevadas temperaturas. O presente 

trabalho teve como objetivo a obtenção de mulita a partir de diferentes  matérias-primas por três rotas: duas rotas envolveram reações químicas em altas temperaturas 
com misturas de alumina e caulim e alumina e sílica em diferentes proporções, a terceira rota envolveu utilização por ativação mecânica em moinho de bolas por 

diferentes tempos. Em seguida os pós moídos e não moídos foram sinterizados em elevadas temperaturas. A caracterização foi feita por difração de raios-X e 

microscopia eletrônica de varredura. 
Luciana Palhares    LBPALHARES@HOTMAIL.COM    Centro Federal de Educação Tecnologica de Minas Gerais    Paulo Renato Perdigão de Paiva, Heloísa Diniz, 

Emily Massahud Carvalho Ribeiro, Ana Elisa  Antunes dos Santos , Guilherme  de Castro 

_________________________________________________________________________________________ 
 

PROPRIEDADES MECÂNICAS DE COMPÓSITOS POLIMÉRICOS REFORÇADOS POR FIBRAS UNIDIRECIONAIS DA PALMEIRA DO UBUÇÚ 

A utilização de materiais metálicos em componentes estruturais nas indústrias automobilísticas, aeroespacial, aeronáutica e naval cresce cada vez mais. Pesquisas 
recentes têm sido desenvolvidas para novos materiais em substituição aos tradicionais. Um material com grande aplicabilidade é o compósito de matriz polimérica com 

reforço com fibras de vidro, gerando produtos de alta resistência mecânica. Mais recentemente os materiais compósitos poliméricos com reforços de fibras naturais vêm 

sendo intensamente pesquisados também como alternativa a novos materiais. No Brasil, as fibras naturais de sisal e curauá já foram pesquisadas em diversos centros de 
pesquisas. Na Região Norte são encontradas inúmeras fibras naturais, algumas ainda não exploradas como reforço em materiais compósitos. Dentre tais tem-se a fibra 

da Palmeira do Ubuçú (Manicaria saccifera), retirada da Vila Recreio do Piriá, comunidade ribeirinha da Ilha de Marajó (PA). Este trabalho tem por objetivo 

determinar as propriedades mecânicas de compósitos poliméricos reforçados por fibras da Palmeira do Ubuçú, com fibras longas e alinhadas. Placas de materiais 
compósitos foram produzidas em conformidade com a norma ASTM D3039 para a confecção dos corpos de provas para o ensaio de tração. No ensaio foram obtidas 

propriedades como tensão de ruptura, módulo de elasticidade e alongamento. Avaliação do aspecto da superfície de fratura também foi realizada com o auxílio de 

recursos microscópicos. 
Igor dos Santos Gomes    igor.gomes@itec.ufpa.br    Universidade Federal do Pará    César Tadeu Nasser Medeiros Branco, Edwillson Oliveira Filho, Fábio de 

Sousa, Jair Magalhães, Luciano Monteiro  Almeida, Roberto Fujiyama, Douglas Silva, Fábio Barbosa, Francisco Silva, Moacir  Kuwahara 
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EFEITO DA TEMPERATURA DE REVENIMENTO NA MICROESTRUTURA E NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DE DOIS AÇOS DUAL PHASE COM 
DIFERENTES FRAÇÕES DE MARTENSITA 

Aços dual phase são empregados na indústria automobilística e caracterizados pela combinação de elevada resistência mecânica e boa ductilidade. Apesar de não ser 

prevista para esses materiais a realização de revenimento, em algumas etapas subsequentes à sua fabricação, como galvanização e cura da pintura, tais ligas podem ser 
submetidas ao reaquecimento. Dessa forma, este estudo investiga as mudanças na microestrutura e nas propriedades mecânicas promovidas pelo revenimento em duas 

classes de aços dual phase, DP600 e DP1000, com distintas proporções de martensita. O tratamento térmico de revenimento foi conduzido em 4 temperaturas, 250 °C, 

350 °C, 450 °C e 550 °C, mantendo um único tempo de encharque de 60 minutos. A microestrutura foi caracterizada por microscopia óptica e microscopia eletrônica 
de varredura. Adicionalmente, ensaios de dureza e de tração foram realizados para avaliar o comportamento mecânico de cada aço. A análise microestrutural revelou 

que o revenimento leva à decomposição da martensita e formação de carbonetos com a elevação da temperatura, sendo esse efeito observado mais precocemente para o 

aço com maior proporção de martensita. O revenimento promoveu o envelhecimento dos aços e de forma mais acentuada para o DP600. Quanto às propriedades 
mecânicas, verificou-se que a dureza, assim como o limite de resistência, reduziram com o aumento da temperatura, sendo tal queda mais pronunciada para o DP1000. 

O limite de escoamento exibiu comportamento distinto, apresentando aumento para temperaturas mais baixas de revenimento seguido de queda com a elevação dessas. 

Por outro lado, o alongamento uniforme decresceu para as temperaturas de 250 °C e 350 °C, no entanto, para as temperaturas mais altas se elevou, principalmente em 
550 °C, onde houve maior diferença. Foi possível concluir que os resultados são influenciados principalmente pelas alterações na martensita revenida e que se tornam 

mais marcantes com a elevação da temperatura. 

Elaine Carballo Siqueira Corrêa    elaine@deii.cefetmg.br    Centro Federal de Educação Tecnológica de minas Gerais    Suzanny Martins, Aline Magalhaes, Maria 
Teresa Paulino Aguilar, Wellington Lopes, Cintia Braga 

_________________________________________________________________________________________ 

 
COMPÓSITOS POLIMÉRICOS HÍBRIDOS COM FIBRAS NATURAIS E SINTÉTICAS CONTÍNUAS E ALINHADAS 

As pesquisas e aplicações de materiais tem se tornado amplamente diversificadas em inúmeros setores, principalmente aqueles que demandam interesses tecnológicos e 

ambientais. A alternativa de mistura de reforços híbridos em compósitos é muito vantajosa, pois permite projetar e modelar laminados específicos com desempenho 
mecânico de acordo com as necessidades do produto final. Esta pesquisa tem como principais objetivos avaliar o método de fabricação de compósitos laminados 

contínuos e alinhados, avaliar os teores de fibras de juta e vidro dentro da matriz de poliéster e correlacioná-los com os resultados de ensaios mecânicos de tração. A 

metodologia consistirá na fabricação de três compósitos laminados com a configuração de camadas de vidro/vidro/vidro, juta/juta/juta e híbridos de juta/vidro/juta em 
resina poliéster insaturada. Os compósitos fabricados foram avaliados através da verificação das propriedades mecânicas de resistência à tração e módulo de 

elasticidade e mostrou que o laminado de vidro/vidro/vidro teve melhor resultado, seguido de juta/vidro/juta e juta/juta/juta. As morfologias e principais mecanismos de 
falhas dos compósitos foram analisados por fractografia e mostraram que para o laminado de juta/juta/juta o processo predominante foi o pull-out; juta/vidro/juta, 

delaminação e rompimento da fibra e vidro/vidro/vidro, pulverização da matriz. 

Luciano Monteiro  Almeida    lm_almeida@yahoo.com.br    Universidade Federal do Pará    César Tadeu Nasser Medeiros Branco, Edwillson Oliveira Filho, Fábio 
de Sousa, Igor dos Santos Gomes, Jair Magalhães, Roberto Fujiyama, Douglas Silva, Francisco Silva, Moacir  Kuwahara, Fábio Barbosa 
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ESTUDO DE COMPÓSITOS POLIMÉRICOS LAMINADOS REFORÇADOS COM RESÍDUO DE MADEIRA SUCUPIRA NA FORMA DE CAVACO 

Neste trabalho são apresentados métodos de fabricação das placas de compósitos laminados com variadas pressões de compactação, seguida de uma caracterização 

mecânica de compósitos de resíduos de madeira sucupira. Para desenvolver a fabricação desse material foi utilizada uma matriz poliéster insaturada teraftálica. O 
resíduo de madeira adicionado fabricação das placas é oriundo da árvore sucupira (Bowdichia nitida) encontrado na forma de lasca. As pressões de laminação foram 

variadas para avaliar a qualidade do material produzido. Realizou-se ensaios de tração para a caracterização mecânica através da máquina universal Kratos. A 

confecção dos corpos de prova provenientes da prensagem mais adequada, basearam-se na norma ASTM D3039. A prensagem com carga de 1000 kg mostrou ser mais 
eficiente, com bom acabamento e mínimo de defeitos no processo de fabricação do que a de 500 kg. O trabalho propiciou a criação de um material compósito de baixo 

custo e impacto ambiental, já que grandes quantidades desses resíduos na região estão poluindo o meio ambiente. 

Jullyane Figueiredo    jullyane.figueiredo17@gmail.com    Universidade Federal do Pará    Gabriel Nascimento, César Tadeu Nasser Medeiros Branco, Deibson silva 
da Costa, Edwillson Oliveira Filho, Fábio de Sousa, Samuel Silva, Geisiane Freitas Miranda, Jair Magalhães, Luciano Monteiro  Almeida, Roberto Fujiyama, Igor 

dos Santos Gomes 
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DESENVOLVIMENTO DE EQUIPAMENTO DE ENSAIOS CHARPY REDUZIDO E ANÁLISE DE FRATURAS 

O ensaio de impacto é um procedimento dinâmico usado para se avaliar a energia necessária para romper determinado material através de uma carga aplicada 
rapidamente a um corpo de prova. Devido a sua simplicidade, este tipo de ensaio é amplamente utilizado para o estudo da fratura frágil em diversos materiais. Este 

trabalho tem como objetivo o dimensionamento e a construção de uma máquina para ensaios de impacto Charpy de tamanho reduzido. Em uma segunda parte deste 

trabalho foram realizadas análises de impacto em aços (ABNT 1020 e 1045), ferro fundido (Cinzento e Nodular) e alumínio comercial. A máquina construída possui 
uma energia potencial inicial de 27,0J. O estudo da energia absorvida no impacto foi realizado à temperatura ambiente e em temperatura criogênica. Os resultados 

mostram que o equipamento projetado demonstra confiabilidade na execução dos ensaios e baixo desvio padrão para os valores registrados. Após a realização dos 

ensaios mecânicos as fraturas foram analisadas via imagens de microscopia eletrônica. 
André Oliveira    arfoliveira@ufu.br    Universidade Federal de Uberlândia    Rodrigo Rubio Ferreira Silva, Rafael Ferreira Silva, Mauricio Bastos, André Oliveira 
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ADIÇÃO DE RESÍDUOS DE MADEIRA NA FORMA DE PÓ EM COMPÓSITO DE POLIÉSTER E FIBRAS DE JUTA 

O crescimento da indústria madeira vem acarretando sérios impactos ambientais devido ao descarte inadequado de resíduo de madeira. Diante deste cenário, a 

fabricação de materiais compósitos possibilita a utilização deste resíduo como alternativa de aplicação na engenharia. Este trabalho visa avaliar as propriedades 
mecânicas de compósitos com diferentes resíduos de madeiras em tecidos de fibras de juta. Os resíduos de madeira foram: jatobá (Hymenaea spp), Madeira mogno 

(swietenia macrophylla e piquiá (Caryocar villosum). Para a fabricação do compósito híbrido de juta, utilizou-se resíduos de madeira de jatobá, mogno e piquiá, além 

da resina poliéster tereftálica insaturada junto com o agente de cura de peróxido de metil etil cetona (PMEK). Foram utilizados dois tecidos de juta, ambos para a 
camada externa do compósito e os resíduos de granulometria fina de madeira. Após a fabricação obteve-se placas retangulares de 300 mm x 300 mm de onde foram 

retirados os corpos de prova de acordo com a norma ASTM D3039. Os corpos de prova foram ensaiados em uma máquina de ensaio universal para avaliação das 

propriedades mecânicas de tração. Os resultados mostram que o compósito com maior resistência à tração foi com adição de adição de resíduo de madeira piquiá. 
Gabriel Nascimento    gabrielufpa13@gmail.com    Universidade Federal do Pará    César Tadeu Nasser Medeiros Branco, Samuel Silva, Deibson silva da Costa, 

Edwillson Oliveira Filho, Fábio de Sousa, Jair Magalhães, Luciano Monteiro  Almeida, Igor dos Santos Gomes, Roberto Fujiyama, Gabriel Nascimento 
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COMPÓSITO HÍBRIDO DE TECIDO DE FIBRA DE VIDRO E DE JUTA EM MATRIZ POLIÉSTER 

Este artigo apresenta os resultados de propriedades mecânicas e fratura de matriz de poliéster de aparência superficial de compósitos híbridos reforçados por fibra de 
vidro e tecido de juta. A matriz utilizada foi a resina de poliéster insaturada tereftálica. Os compósitos foram feitos por processo de laminação manual (Hand lay up). 

Foram feitos dois tipos de compósitos: o primeiro, com dois tecidos de juta intercalados com um tecido de fibra de vidro e o segundo, com três tecidos de juta. Depois 

do fabrico e do endurecimento das camadas laminadas foram cortados três corpos de prova para cada configuração do laminado proposto de acordo com a norma 
ASTM D 3039. Os ensaios de tração dos compósitos foram realizados em uma máquina de tração Universal da marca Arotec, modelo WDW-100E, com velocidade de 

ensaio de 2mm/minuto e célula de carga de 5kN. Nos ensaios foram analisadas as seguintes propriedades mecânicas: resistência à tração, alongamento, deformação e 
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módulo de elasticidade. Os resultados mostraram que o laminado compósito com dois tecidos de juta intercalados com um tecido de fibra de vidro produziu melhores 
propriedades mecânicas. 

Jair Magalhães    jairfsm@ufpa.br    Universidade Federal do Pará    Igor dos Santos Gomes, César Tadeu Nasser Medeiros Branco, Edwillson Oliveira Filho, Fábio 

de Sousa, Luciano Monteiro  Almeida, Roberto Fujiyama, Douglas Silva, Fábio Barbosa, Francisco Silva, Moacir  Kuwahara 
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EFEITO DO TRATAMENTO CRIOGÊNICO NA MICROESTRUTURA E NA DUREZA DOS AÇOS AISI D2 E AISI D6 ANTES E APÓS REVENIMENTO 
Aços ferramenta para trabalho a frio são empregados em condições que exigem boa combinação de resistência mecânica, resistência ao desgaste e tenacidade. As 

propriedades exigidas nesses aços são geralmente alcançadas por meio de tratamentos térmicos de endurecimento convencionais, como têmpera e revenimento, cujos 

resultados levam a uma microestrutura constituída de martensita revenida e carbonetos, primários e secundários. Como esses materiais possuem elevados teores de 
carbono e de elementos de liga, a temperatura de fim da transformação martensítica usualmente fica abaixo de zero graus Celsius. Com isso, os tratamentos de 

endurecimento convencionais não são suficientes para promover a transformação completa da austenita em martensita e, consequentemente, grande quantidade de 

austenita retida é observada após o processo. O tratamento criogênico, que consiste no resfriamento em nitrogênio líquido após a têmpera convencional, é uma 
alternativa para melhorar as propriedades desses aços por meio da redução da presença de austenita retida. Neste trabalho foram analisados os efeitos da realização de 

tratamento criogênico e dos parâmetros de revenimento na microestrutura e na dureza dos aços AISI D2 e AISI D6 temperados. As análises foram realizadas por meio 

de testes de microdureza, microscopias óptica e eletrônica de varredura e difração de raios-X. Com o emprego do resfriamento criogênico após a têmpera, observou-se 
aumento na dureza média dos aços e redução na presença de austenita retida. Foi verificado também o efeito do tratamento criogênico no endurecimento secundário das 

ligas. 

Elaine Carballo Siqueira Corrêa    elaine@deii.cefetmg.br    Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais    Cintia Braga, Nayara Silva, Aline 
Magalhaes, Wellington Lopes 
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ANÁLISE NUMÉRICA DA INFLUÊNCIA DA GEOMETRIA DA SEÇÃO TRANSVERSAL DE FIBRAS UNIDIRECIONAIS NAS PROPRIEDADES 

ELÁSTICAS DE COMPÓSITOS POLIMÉRICOS 

Atualmente diversas empresas utilizam programas computacionais para realizarem a um estudo sobre aplicação de materiais e produtos em diversas áreas da 
engenharia. Muito se utiliza os materiais metálicos em aplicações de cascos de embarcações e de componentes e estruturas de automóveis. Na última década, a fibra de 

vidro surge como reforço alternativo em materiais compósitos que possa ser aplicado em novos materiais e apresentem boas propriedades mecânicas quando 
comparada com os materiais metálicos. Este trabalho é apresentado em duas etapas. A primeira analisa o módulo de elasticidade de compósito de fibras de vidro e uma 

matriz de epóxi considerando o compósito como um elemento de volume representativo, sendo considerada a fibra de vidro de seção transversal circular. O elemento 

de volume representativo apresenta dimensões microscópicas, tanto da matriz e do filamento da fibra de vidro, para comparação das propriedades elásticas do material, 
como módulo de elasticidade e coeficiente de Poisson, através da equação das regras das misturas e dos resultados obtidos no diagrama tensão/deformação. As fibras de 

vidro e a matriz epóxi foram consideradas como materiais homogêneos e isotrópicos e com módulo de elasticidade e coeficiente de Poisson definidos pela literatura. Na 

segunda etapa deste trabalho é feita uma investigação para compósitos com reforço de fibras naturais, que diferente da fibra vidro não apresenta seção transversal 
circular. Deste modo foi atribuído para a seção transversal da fibra natural polígonos de seis, oito e dez lados, pois a fibra natural não possui uma seção regular. A 

análise dos resultados foi feita obtendo-se os valores de módulo de elasticidade e do coeficiente de Poisson, retirados do diagrama tensão/deformação, e comparados 

com a regra das misturas para cada geometria de fibra. 
César Tadeu Nasser Medeiros Branco    cesartadeub@hotmail.com    Universidade Federal do Pará    Igor dos Santos Gomes, Edwillson Oliveira Filho, Jair 
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AVALIAÇÃO DA ADIÇÃO DE HIDRÓXIDOS DUPLO LAMELARES EM RESINA  EPÓXI 

Materiais compósitos vem sendo cada vez mais utilizados nas mais variadas áreas da engenharia. Dessa forma, o desenvolvimento de materiais com diferentes 
propriedades e que possam ter resistências para as mais variadas aplicações precisam ser pensados. Neste trabalho serão observadas as influências da adição de 

hidróxidos duplo lamelares em resina epóxi, com relação à flamabilidade e tração. Com o objetivo de avaliar a melhora das propriedades da resina epóxi, reduzindo a 

taxa de propagação de chamas e aumentando a tensão máxima de ruptura, foram confeccionados grupos de amostras com material disperso e um grupo de referência. 
Após a confecção de todas as amostras, as mesmas foram submetidas aos testes de tração e flamabilidade. Também foi realizado a fractografia das mesmas. Com os 

resultados obtidos, foram construídos gráficos que serviram para comparar os diferentes materiais, e identificar possíveis mudanças nas propriedades, resultado da 

adição do material particulado. 
Adilson William Xavier Jargenboski    adilsonjar@gmail.com    Universidade Federal de Santa Catarina    Gabriel Benedet Dutra 
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PROTOTYPE OF A TORSION FATIGUE MACHINE BASED ON UNBALANCED ROTATION 

The fatigue test machine was designed and built to torsional loading. The design is relatively simple, low cost manufacturing, allowing its construction in conventional 

machining, easy maintenance and low operating cost. The machine is powered by an electric motor and a variable frequency drive allows controlling of your speed. To 
avoid undesired fluctuations in rotation during the test, the movement is transmitted to the unbalanced rotating disc with the use of two synchronous pulleys and a 

timing belt. The torque generated in the specimen and/or component under test originates in a unbalanced rotating disc and the magnitude of this torque is controlled by 

varying the unbalanced mass or the motor rotation. Tests can be performed on standard specimens or components adaptable to the machine fixing system. The tests can 
be applied to metallic or nonmetallic materials and the torque amplitude can be constant or variable in time with R (ratio between the maximum and minimum stress) 

also varies. The torque is measured with a reaction torquemeter that is coupled at one end of the specimen and is monitored throughout the test. The tests indicate that 

the designed and built fatigue machine works satisfactorily for cyclic loading tests with constant and variable amplitude. 
Cleide Vieira    cleide.vieira@udesc.br    Universidade do Estado de Santa Catarina    Renato Barbieri, Guilherme Ourique Verran 
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ESTUDO DA RECUPERAÇÃO MICROESTRUTURAL ATRAVÉS DE TRATAMENTO TÉRMICO DE REJUVENESCIMENTO DE UMA SUPERLIGA DE 

NÍQUEL GTD-111 

In this work was studied the creep behavior of the nickel-based superalloy GTD-111, a material used in thermoelectric gas turbine blades, and its microstructural 
recovery obtained by rejuvenation treatment. Through the creep test it was possible to observe the level of damage caused by the 950 C temperature and 90 MPa 

tension for a period of 200 hours. In the nickel superalloy GTD-111 subjected to the creep test, it was possible to observe that γ‟-precipitates increased in size and lost 

coherence with the γ-matrix, which negatively affects the properties of the material. The creep effect could be observed by comparing the initial and post-creep 
microstructures with the mean size results of γ' precipitates, their volumetric fraction by area and Vickers hardness. The recovery obtained by rejuvenation treatment, 

which is the combination of thermal cycles of γ‟-dissolution and reprecipitation, proved to be efficient, since it reestablished the microstructure almost as the initial 

condition of the nickel-base superalloy GTD-111, which presents γ'-precipitates with cuboid morphology and coherent with the γ-matrix. The recovery of the material 
was also observed with the increase of the Vickers hardness after the thermal treatment of rejuvenation. 

Fernanda Torrens Lischka    f.torrens.l@gmail.com    Universidade Federal de Santa Catarina    Carlos Augusto Silva de Oliveira, Thaís Zimmermann 
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ESTUDO DO COMPORTAMENTO MECÂNICO DO AÇO BH 220 COM USO DA TÉCNICA DE CISALHAMENTO 



Resumos. MCP - Materials Characterization and Processing  

 
------ 68 ------ 

 

Este trabalho apresenta a investigação do comportamento mecânico de chapas de aço Bake Hardening BH220 em dois estados: laminado/tratado/cisalhado e 
laminado/cisalhado/tratado/cisalhado com a condução de tratamento térmico de recozimento a 180°C durante 20 minutos de tempo de encharque. A caracterização 

mecânica foi realizada com uso da dureza Vickers, tração e da técnica de ensaio mecânico por cisalhamento. Os resultados indicaram a influência do modo de pré-

deformação (laminação e laminação/cisalhamento) e da quantidade de pré-deformação em cisalhamento (0,4%, 0,8%, 1,6% e 2,4%) no endurecimento do aço BH220 
pelo efeito Bake Hardening, sendo observado que o maior endurecimento ocorreu após a combinação de esforços mecânicos durante a pré-deformação e para o menor 

valor de pré-deformação. 

Wellington Lopes    wellingtonlopes@deii.cefetmg.br    Centro Federal de Educação Tecnológica de minas Gerais    Joyce Ribeiro, Elaine Carballo Siqueira Corrêa, 
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ESTUDO DO EFEITO BH PARA O AÇO BH 220 EM FUNÇÃO DO MODO E DA DIREÇÃO DE SOLICITAÇÃO MECÂNICA 

O endurecimento de um aço provocado pela restrição à movimentação das linhas de discordâncias, conhecido como efeito bake hardening depende de diversas 

variáveis, dentre as quais, a quantidade de pré-deformação adotada antes da execução do tratamento térmico que visa simular a operação de cura da pintura praticada no 
ambiente da indústria automotiva e a direção de solicitação mecânica (anisotropia). Considerando esses aspectos, este trabalho apresenta o estudo do efeito BH para o 

aço BH 220 pré-deformado de aproximadamente 1%, 2% e 3% de deformação efetiva em tração e em cisalhamento para amostras retiradas a 0° e a 90° da direção 

original de laminação. Os resultados indicaram influências do efeito BH de acordo com o modo e quantidade de pré-deformação, além da direção de solicitação 
mecânica. 

Wellington Lopes    wellingtonlopes@deii.cefetmg.br    Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais    Isabela Alencar, Elaine Carballo Siqueira 
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ESTUDO DO EFEITO BH PARA O AÇO BH 180 EM FUNÇÃO DA QUANTIDADE DE PRÉ-DEFORMAÇÃO E DA DIREÇÃO DE SOLICITAÇÃO 
MECÂNICA 

O endurecimento devido ao efeito bake hardening depende, dentre outros fatores, da quantidade de pré-deformação aplicada antes da realização do tratamento térmico 

com posterior recarregamento. Neste trabalho, avaliou-se a quantidade de pré-deformação no aço BH180, valores estes de 0,5%; 2%; 4%; 6% e 12% de deformação 
efetiva em tração, em amostras a 0° e a 90° em relação a direção original de laminação (DL). Os resultados mostraram que não houve efeito significante da anisotropia 

no valor BH, sendo que o efeito BH para as duas direções tem maior parcela no endurecimento total do aço BH180 até 2% de pré-deformação. Nota-se uma 
participação maior do endurecimento por encruamento no endurecimento total do aço BH180 com o aumento da pré-deformação para ambas direções de ensaio após 

2% de deformação efetiva. 

Wellington Lopes    wellingtonlopes@deii.cefetmg.br    Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais    Luís  César dos Santos, Elaine Carballo Siqueira 
Corrêa, Maria Teresa Paulino Aguilar, Rafael Guimarães, Wellington Lopes 
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STUDY OF ANODIZATION TIME EFFECT ON THE CORROSION BEHAVIOR OF ZIRCALOY-4 

In this study, the effect of anodizing time on the corrosion behavior of Zircaloy-4 alloy was studied in 3.5 wt.% NaCl solution at room temperature. The anodizing bath 

consisted of a HF solution and the process was achieved by applying a fixed potential of 20 V to Zircaloy-4 specimens. The corrosion behavior was evaluated by 
electrochemical impedance spectroscopy and potentiodynamic polarization. The tests were conducted over seven days of immersion. The anodized layer morphology 

was examined by scanning electron microscopy and the chemical composition was evaluated by X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). By increasing the anodizing 

time, the corrosion resistance was improved. This behavior was related to the compactness of the anodized layer, which was dependent on the processing time. 
Laís  Bertunes    lais.bertunes@ufabc.edu.br    Universidade Federal do ABC 
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INFLUENCE OF SPACING OF NATURAL FIBERS IN THE TENSILE MECHANICAL PROPERTIES OF COMPOSITE MATERIALS 

Currently, research related to the manufacture of composite materials reinforced with natural fibers has been increasing due to the possibility of reducing production 
costs, and enable good mechanical properties compared to synthetic fibers.This work aims at the production of composite materials with continuous and aligned natural 

fibers to evaluate the relationship between the fibers spacing and tensile strength. The composite materials was processed using the fibers sisal with isophtalic resin. In 

addition, the samples were characterized with aim know to resistance to stress where were submitted in the tensile test, accordance with ASTM D3039. The specimen 
were reinforced with one layer of equally spaced fibers (monolayer) where each composite had three spacing of 1 mm, 1.5 mm and 2.5mm between fibers. It was also 

obtained images in microscopy to evaluate the aspect of surface of fracture. The results show a higher resistance obtained by other researchers in composites with short 

fibers and non-oriented. Microstructural observations revealed an effective adhesion between the fibers and the matrix, which contributed to the mechanical 
performance of composites with smaller spacing fibers. 

Fábio de Sousa    fabio.eng.materiais@gmail.com    Universidade Federal do Pará    Edwillson Oliveira Filho, César Tadeu Nasser Medeiros Branco, Luciano 
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AVALIAÇÃO DAS TENSÕES RESIDUAIS EM TRILHOS EMPREGADOS COMO VIA DE TRANSPORTE DE AÇO LÍQUIDO EM SIDERURGIA PELO 
MÉTODO DO FURO CEGO 

Definido como suporte e guia de equipamentos industriais, o componente trilho é elemento de grande importância na continuidade do funcionamento de um sistema de 

produção de uma planta industrial. Elevados valores de carregamentos cíclicos associados a tensões residuais remanescentes do processo de fabricação tornam o 
referido componente suscetível a falhas de diversas naturezas, exigindo continuamente a substituição de parte ou da totalidade do mesmo. Nesse contexto, no presente 

trabalho a distribuição das tensões residuais remanescentes do processo de fabricação foi investigada experimentalmente na superfície de trilhos utilizados como via de 

transporte de aço líquido em siderurgia. Foram avaliados trilhos com duas composições químicas. As tensões residuais aliviadas foram detectadas pelo método do furo 
cego. Os resultados obtidos por essa técnica consideraram as possíveis variações microestruturais do material. Os valores medidos ultrapassaram os limites previstos 

por norma, sendo caracterizados por tensões predominantemente compressivas. 

Elaine Carballo Siqueira Corrêa    elaine@deii.cefetmg.br    Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais    Anderson Gomes, Nilton da Silva Maia, 
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INFLUÊNCIA DA DISPOSIÇÃO DE CANAIS DE REFRIGERAÇÃO DE MOLDES DE INJEÇÃO SOBRE O AVANÇO DE FRONTEIRA DE SOLIDIFICAÇÃO 

DE POLÍMEROS 

A etapa de refrigeração do molde e solidificação do polímero injetado representa a maior parte do tempo do processo produtivo de injeção de peças poliméricas na 
indústria de transformados de plásticos. Com o propósito de determinar os parâmetros que influenciam positivamente nesta etapa de resfriamento, o efeito das 

características do sistema de refrigeração de um molde sobre a distribuição de temperaturas no interior do mesmo, combinada com o processo de solidificação do 

polímero, foi avaliado utilizando-se o software ANSYS Fluent. Para tal, realizou-se uma análise transiente da transferência de calor que ocorre durante a refrigeração 
de um molde e do avanço da fronteira de solidificação do polímero. Ao avaliar diferentes posições para os canais de refrigeração, identificou-se a grande influência 

deste parâmetro perante os gradientes de temperatura no molde e no polímero e que o arranjo de canais de refrigeração que desempenha o menor tempo de refrigeração 
não é o mesmo que proporciona a melhor distribuição de temperaturas no meio. 
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ESTUDO DE COMPÓSITOS DE MATRIZ POLIMÉRICA REFORÇADOS POR FIBRAS DO ENGAÇO DA PALMA 
Apresenta-se a fabricação de compósitos reforçados com fibras do engaço da Palma, oriundas do processo de extração de óleo de palma, as quais foram embutidas em 

uma matriz polimérica de poliéster insaturado tereftálica. A caracterização mecânica do compósito foi estudada por meio da realização de ensaios de tração. As fibras 

utilizadas no experimento estavam na condição in natura e tratadas quimicamente (mercerizadas) com Hidróxido de Sódio a 10% sob agitação ultrassônica. Para a 
verificação da resistência das amostras, foram utilizadas máquinas de ensaio universal AROTEC WDW-100E. Os ensaios de tração foram feitos com amostras 

reforçadas com fibras descontínuas e orientadas aleatoriamente, utilizando comprimentos de 5 mm. Além disso, foi realizada uma análise microscópica no 

estereoscópio para analisar as superfícies das fibras trabalhadas. As fibras in natura apresentaram menor tensão de ruptura e rigidez do que as tratadas quimicamente. 
Os resultados obtidos também indicaram que a deformação mecânica do compósito aumentou com o tratamento químico. Os resultados também foram comparados 

com dados encontrados na literatura, correlacionando com outros trabalhos com fibras vegetais e sintéticas. 

Edwillson Oliveira Filho    edwillson19@hotmail.com    Universidade Federal do Pará    Fábio de Sousa, Jair Magalhães, César Tadeu Nasser Medeiros Branco, 
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REALIZAÇÃO DE ENSAIO DE FRAGMENTAÇÃO PARA CARACTERIZAÇÃO DA ADESÃO INTERFACIAL ENTRE UM POLIÉSTER E FIBRAS DO 

ENGAÇO DA PALMA 

Apresenta-se neste trabalho um estudo da resistência à adesão interfacial de fibras do engaço da Palma embutidas em uma matriz polimérica de poliéster tereftálica. A 
adesão interfacial foi estudada por meio da realização do ensaio de fragmentação. As fibras foram caracterizadas através de análises e ensaios in natura e tratadas 

quimicamente (mercerizadas) com Hidróxido de Sódio a 10% sob agitação ultrassônica. Para a verificação da resistência das amostras, foi utilizada uma máquina de 

ensaio universal AROTEC WDW-100E. Para o ensaio de fragmentação, foram utilizados 60 corpos de prova, confeccionados segundo a norma ASTM D638, para se 
encontrar o comprimento crítico. Além disso, foi realizada uma análise fractográfica no microscópio eletrônico de varredura (MEV), para analisar detalhadamente as 

superfícies de fratura geradas durante os ensaios de adesão interfacial. O valor médio da deformação do poliéster termofixo usado no experimento foi de 5,73%, sendo 

assim muito menor que a da fibra natural analisada. No entanto, a fibra do engaço da palma apresenta uma grande deformação média comparada com as outras fibras 
naturais e sintéticas. Esse resultado tornou bastante difícil a análise da resistência ao cisalhamento interfacial, pois a matriz polimérica alongou menos que a fibra 

natural, proporcionando uma falha da matriz antes do rompimento da fibra natural. Assim, os resultados concluíram que para essa análise, é necessário utilizar uma 
matriz com um alongamento maior que a do poliéster termofixo. 
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AVALIAÇÃO DO RETORNO ELÁSTICO NO DOBRAMENTO DE CHAPAS DE AÇO TRIP 800 E AÇO BAIXO CARBONO 

O dobramento é uma das mais importantes operações de conformação de chapas, aparecendo de forma isolada ou como uma das etapas de deformação plástica em 
outros processos. Essa operação envolve a deformação do material em torno de um eixo, mudando sua forma de uma superfície plana para duas superfícies 

concorrentes. Algumas irregularidades podem ser observadas no dobramento de chapas, como o desenvolvimento de trincas e a ocorrência de retorno elástico, também 

conhecido como efeito mola. Esse último consiste na alteração dimensional do componente quando os esforços aplicados à ferramenta de conformação são aliviados. 
Nesse caso, os fatores mais importantes são as características do material, como o limite de escoamento e o módulo de elasticidade, e os parâmetros geométricos do 

processo, como o ângulo e o raio de dobramento. O objetivo do presente trabalho foi comparar a ocorrência da recuperação elástica durante uma operação de 

dobramento em matriz em V de dois aços empregados em elementos estruturais na indústria automotiva, o aço TRIP 800, com estrutura multifásica, e um aço de baixo 
teor de carbono, com matriz predominantemente ferrítica. Foram avaliadas a influência da aplicação de pré-deformação por tração e ainda as seguintes características 

do processo: ângulo de dobramento e raio do cutelo. Os resultados mostraram que o retorno elástico, para todas as situações investigadas, foi mais elevado para o aço 

TRIP 800. Foi observado ainda a elevação, em geral, do efeito mola com o ângulo e com o raio de dobramento. 
Elaine Carballo Siqueira Corrêa    elaine@deii.cefetmg.br    Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais    Roberta Silveira Santiago, Daiane  Resende, 
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AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE FERRAMENTA DE CORTE CERÂMICA TEXTURIZADA NA USINAGEM DE FERRO FUNDIDO CINZENTO 

Laser de pulsos ultracurtos é uma tecnologia de fabricação recente que tem possibilitado modificações nas superfícies de saída de ferramentas de corte por meio da 
texturização. Este tipo de laser é capaz de produzir uma ablação muito mais precisa do que os lasers convencionais, uma vez que a duração de seus pulsos é mais curta 

do que o período de vibração térmica da rede cristalina, o que minimiza a zona afetada pelo calor e preserva as propriedades do material. Nesse contexto, o objetivo do 

trabalho é avaliar o desempenho de ferramentas de corte de cerâmica branca texturizadas com lasers de pulsos ultracurtos, por meio dos esforços de corte, da 
rugosidade da peça e do desgaste da ferramenta. A superfície de saída das ferramentas foram texturizadas em dois padrões, variando o passo entre os canais. Ensaios de 

torneamento cilíndrico externo em ferro fundido cinzento foram executados com ferramentas texturizadas e não texturizadas (referência) para comparação de efeitos, 

mantendo as condições de corte constantes. Os esforços de corte, a rugosidade da peça e a integridade das ferramentas foram as variáveis de saída monitoradas. Os 
resultados mostraram diferenças nas forças de corte e nas rugosidades das superfícies usinadas. 
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RESISTÊNCIA AO DESGASTE DE CERMETS A BASE DE FERRO CARBETO DE NIÓBIO 
O carbeto de nióbio tem apresentado tendência de crescimento favorável em aplicações industriais. Especialmente aquelas relacionadas à aplicação como reforço 

microestrutural para aços ferramentas visando incrementar dureza e resistência ao desgaste. Caracteriza-se pelo elevado ponto de fusão e dureza, assim como por 

apresentar significativa estabilidade térmica e inércia química. O presente trabalho teve por objetivo avaliar a viabilidade da sinterização do cermet ferro carbeto de 
nióbio em relação à resistência ao desgaste. O volume de desgaste de corpos de prova de ferro puro, ferro carbeto de nióbio e de um inserto comercial de carbeto de 

titânio foram analisados comparativamente. As análises metalográficas comprovaram que a porosidade resultante da etapa de sinterização apresentou patamares 

reduzidos, mesmo diante da variação do percentual de ferro na matriz de ferro carbeto de nióbio, atestando a boa dispersão do particulado. A microdureza obtida para o 
ferro carbeto de nióbio foi de 2600HV aproximando-se dos valores observados na literatura para este material. O volume de material removido foi mensurado com 

auxílio de microscopia confocal, os resultados apontaram que a variação do percentual de ferro no carbeto não evidenciou alterações significativas no volume 

desgastado.  Por outro lado, o ferro carbeto de nióbio sem adição de ferro apresentou uma redução média de 72% no volume de desgaste comparado as amostras que 
tiveram adição de ferro na matriz. Os resultados apontaram uma proximidade nos valores do volume de desgaste entre o carbeto de titânio e o carbeto de nióbio. Esta 

condição sugere que o ferro carbeto de nióbio aprasenta eficiência quando aplicado às condições em que a resistência ao desgaste seja requisito prioritário no projeto. 
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AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL DA PROFUNDIDADE MÁXIMA DE CONFORMAÇÃO NO PROCESSO DE ESTAMPAGEM INCREMENTAL DE CHAPAS 
A Estampagem Incremental de Chapas (ISF - Incremental Sheet Forming) destaca-se pela agilidade e baixo custo na obtenção de produtos conformados por intermédio 

da adaptação de Centros de Usinagem CNC e programação CAD/CAM. A tecnologia ISF posiciona-se como um processo inovador e sintonizado à revolução 4.0, pelo 
fato de reduzir os tempos de manufatura, aproximar o cliente e assegurar a sustentabilidade. Deste modo, é importante investigar os principais parâmetros de processo 
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para o uso seguro e otimizado do equipamento, do punção e dos dispositivos de apoio à fabricação. O presente trabalho teórico-experimental avaliou a estampabilidade 
de chapas de aço comercial ASTM A653 CS-A G90 no decorrer da impressão de geometrias do tipo tronco de cone na Estampagem Incremental em Centros de 

Usinagem. O método estatístico escolhido foi o fatorial 22 completo e testado também o ponto central para se averiguar a respectiva linearidade do fenômeno. Os 

fatores investigados foram: o incremento vertical em z, Δz (mm) e o diâmetro do punção dt, mantendo-se constante a velocidade de avanço do punção e o ângulo de 
inclinação da parede. Foi observado que o parâmetro Δz tem significativa influência na profundidade máxima de estampagem hmáx, onde os resultados mostraram que 

é possível dobrar o nível de conformabilidade do processo ajustando apenas o incremento vertical. Constatou-se também que o diâmetro do punção tem pouca 

influência na profundidade de estampagem. Entretanto, é requisito importante em termos de robustez da ferramenta e fator dependente da geometria de peça a ser 
obtida e, nesse caso, uma boa solução é a utilização de ferramentas conjugadas. 
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DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS PARA APLICAÇÃO EM ANODOS DE CÉLULAS A COMBUSTÍVEL DE ÓXIDOS SÓLIDOS PARA OPERAÇÃO 

DIRETA COM COMBUSTÍVEIS RENOVÁVEIS 
Células a combustível produzem corrente elétrica a partir da combustão eletroquímica de um gás ou líquido (H2, CH4, C2H5OH, CH3OH, entre outros) inserido no 

ânodo da célula. Uma classe importante de células a combustível são as chamadas SOFC (Solid Oxide Fuell Cell), que possuem um eletrólito cerâmico que transporta 

prótons (H+) ou íons O-2 e funcionam a altas temperaturas (500-1000 °C) e eletrodos condutores mistos (iônicos e eletrônicos) cerâmicos ou cermets. Este trabalho tem 
como objetivo desenvolver anodos para células a combustível de óxidos sólidos (SOFC) visando à operação direta com combustíveis renováveis e estratégicos para o 

país (como o bioetanol e o biogás).  Dentro desse contexto, passa a ser importante o estudo em relação aos materiais cerâmicos, sobretudo aqueles que devem estar 

submetidos a altas temperaturas. Alguns tipos de perovskitas duplas, como o Sr2MgMoO6 (ou simplesmente SMMO), têm sido utilizadas como anodos em SOFC. 
Neste trabalho foram sintetizadas, pelo método dos precursores poliméricos, analisadas e caracterizadas diferentes amostras cerâmicas das famílias de SMMO, dopadas 

com Nb, isto é: Sr2(MgMo)1-xNbxO6 com 0 ≤ x ≤ 0,2. Os materiais produzidos foram caracterizados por meio de várias t cnicas como, análises t rmicas, 

difratometria de raios X. Será realizada microscopia eletrônica varredura, e também as propriedades elétricas determinadas por medidas dc e ac em ampla faixa de 
temperatura, frequência e pressão parcial de oxigênio. Os resultados obtidos neste trabalho contribuirão para um melhor entendimento das propriedades de cerâmicas 

avançadas com condução mista (eletrônica e iônica) e contribuirão para o avanço da tecnologia de SOFC operando diretamente com combustíveis renováveis. 

Daniela Lima    daniela.bianchi@ifsp.edu.br    Instituto Federal do Paraná 
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ESTUDO DA FURAÇÃO EM ALTAS VELOCIDADES DE CORTE EM LIGAS DE AL-SI USANDO FERRAMENTAS DE AÇO RÁPIDO E METAL DURO 

New cutting tool technologies, geometries, materials and coatings applied on different substrates demonstrate an increased mechanical strength, also an improvement 

on over the fluidity on tool chip interface, and an increasement in cutting speed during the machining. Advanced characterization techniques are used to analyze tool 
substrate. In the automotive industry, steels and cast iron have been gradually replaced by materials of lower density, better machinability and better cost-effectiveness. 

Al-Si alloys have gained space and are used in heads, gearboxes and engine block. Holes are present in almost all automotive mechanical parts with different diameters 

and depths, making them necessary to be machined in the shortest possible time within narrow tolerance ranges, shape and roughness. This work evaluated the drilling 
of a die-cast Al-Si alloy using high-speed steel and carbide drill as tool. The cutting speeds were of 340, 360, 380, 430 m/min and feed rate was of 0.36 mm/rev. It was 

used pre-drilled parts removing 0.7 mm of overmold in diameter. The geometric evolution of the hole surface was evaluated measuring roughness parameters Ra, Rz 

and Rt for the cutting speeds of 340, 360, 380 and 430 m/min. Behavior of the fast steel drills presented good results in the machining process, at a speed of 430 m/min. 
Hard carbide drills showed good results at all speeds tested. 

Paulo  Sérgio    paulosabara@yahoo.com.br    Pontifícia Universidade Católica    Jose Rubens Goncalves Carneiro Carneiro, Gilmar Cordeiro da Silva, Paulo  

Sérgio, Soraia Sandra Pires, Gustavo   Fernandes 
_________________________________________________________________________________________ 

 

ANÁLISE DAS PROPRIEDADES TRIBOLÓGICAS DO ÓLEO VEGETAL ADITIVADO COM ÓXIDOS DE COBRE E ZINCO 
No final do último século a nanotecnologia vem se mostrando capaz de revolucionar diversas áreas da ciência com enorme potencial em muitas aplicações. Uma de 

suas possíveis aplicações é utilizar nanopartículas como aditivo em fluídos lubrificantes, tendo como objetivo melhorar suas características tribológicas além de reduzir 

significativamente os danos ao meio ambiente, causados por alguns tipos de compostos nos aditivos usados atualmente nos lubrificantes comerciais. O uso de tais 
compostos vem sendo combatido principalmente pelas legislações europeias, as quais incentivam não só a busca por aditivos alternativos, como também a busca de 

uma base lubrificante menos agressiva ao meio ambiente em substituição as bases minerais e sintéticas. Com base nisto, este trabalho propôs uma avaliação tribológica 

de um óleo de base vegetal modificado quimicamente aditivados com nano-óxidos de cobre e zinco. A metodologia consistiu na sintese das nanopartículas via 
microondas e modificação química do óleo vegetal por meio de reação de epoxidação. O lubrificante foi preparado pela adição de 0,5% de nanopartículas de CuO e 

ZnO no óleo vegetal. O desempenho tribológico do nanolubrificante foi analisado e comparado ao desempenho dos lubrificantes comerciais através de ensaio de 

contato(HFRR). A morfologia e os mecanismos de desgaste foram avaliados por Microscopia Ótica. Desta forma, obteve-se um lubrificante que não só atendesse 
melhor as exigências das legislações ambientais, como também apresentou características tribológicas melhoradas, como a formação de um filme protetivo sobre a 

superfície com consequente redução do coeficiente de atrito. 
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ANÁLISE DE FALHA DA PROPAGAÇÃO DE UMA TRINCA PELO MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS 
A Mecânica da Fratura tem como objetivo permitir que se determine de forma precisa as condições de trabalho que um equipamento com uma trinca e sujeito a ação de 

esforços cíclicos, pode operar sem que ocorra a falha. A profundidade da análise de falha deve ser definida com base nas consequências efetivas ou potenciais de falha. 

A simulação computacional vem ao longo dos últimos anos sendo usada como ferramenta de trabalho na prevenção e solução de problemas estruturais, de forma a 
encontrar soluções para que falhas não ocorram. Esta trinca se desenvolveu devido a uma solicitação dinâmica, como na nucleação de trincas de fadiga. Muitos 

equipamentos podem trabalhar sobre a presença de pequenos defeitos, trincas, desde que as mesmas não se propaguem, minimizando assim o custo de troca do 

equipamento e parada de produção, quando da certeza do não crescimento desse defeito até uma ruptura catastrófica. Equipamentos de processos como vasos de 
pressão, podem apresentar descontinuidades em suas estruturas, sendo estas podendo ser originadas durante o processo de fabricação ou não. Além dos cálculos 

analíticos, engenheiros dispõem de ferramentas numéricas para realizar cálculos durante o projeto, como o método de elementos finitos (MEF), que através de 

modelamentos, podem-se propor aperfeiçoamentos para o projeto e o produto, analisando pontos críticos e concentradores de tensões. Esta pesquisa tem como 
finalidade, aplicar o MEF, através do software ABAQUS® e o critério de propagação para uma trinca elíptica interna, desenvolvido por Griffith, considerando o 

balanço das energias envolvidas, e analisar e propor solução para propagação de uma fissura, que teve origem em um defeito decorrente do processo de fabricação e 

inerente ao material aplicado em um vaso de pressão. Os resultados das análises evidenciaram pontos críticos de concentração de tensões, que podem ser atribuídos ao 
processo de fabricação. Propostas e soluções são apresentadas neste trabalho objetivando solucionar a situação. 

Norberto Martins    norbertoengmec@gmail.com    PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS    Sinval Pedroso da Silva, Alysson Vieira, karla  
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CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL E RESISTÊNCIA À CORROSÃO DE JUNTAS SOLDADAS EM AÇOS INOXIDÁVEIS SUPERDUPLEX 
A890/A890M 

Os aços inoxidáveis superduplex (AISD) são materiais de grande aplicação na indústria de Óleo e Gás, principalmente nas plataformas “offshore”, devido ao seu 
excelente desempenho mecânico e resistência à corrosão por pite em ambientes contendo íons cloreto. A fabricação de componentes de bombas centrífugas, com 
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geometrias complexas, tais como rotores, difusores, carcaças espirais, entre outros, é feita por processos de fundição em moldes de areia, ou mesmo de cerâmica, uma 
vez que não há outro processo de conformação mecânica economicamente viável para esse tipo de peças. Entretanto, devido às grandes dimensões dos equipamentos e 

à necessidade de correção de alguns defeitos provenientes do processo de fundição, a soldagem a arco com eletrodo revestido (SMAW - Shielded Metal Arc Welding) é 

muito comum durante o processo de fabricação desses componentes. Atualmente, a norma ASTM A890/A890M possibilita a realização de reparos utilizando-se o 
processo de soldagem, por m   especificado tratamento t rmico ap s soldagem (“Pos-Welding Heat Treatment”- PWHT) para adequação das propriedades de 

resistência mecânica e de resistência à corrosão. Dessa forma, este trabalho tem por objetivo analisar a resistência à corrosão de juntas soldadas em aços inoxidáveis 

superduplex da norma ASTM A890/A890M, grau 6A para verificar a real necessidade do tratamento térmico após soldagem. Para tanto, a análise da resistência à 
corrosão foi realizada através de ensaios de polarização cíclica em solução de cloretos contendo 80.000 ppm sob temperaturas de 25 e 55 °C. Em complementação aos 

resultados obtidos nos ensaios de corrosão, as amostras foram previamente caracterizadas por microscopia ótica (MO), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e 

difração de raios-X (DRX). Com os resultados obtidos foi possível observar que o PWHT foi eficiente na eliminação da austenita secundária e na equalização das fases 
(ferrita e austenita) da zona fundida. Avaliando a resistência a corrosão, observou-se a redução desta com o aumento da temperatura e a alteração do processo de 

corrosão da região de interface com a realização do PWHT. 

Eloá Lopes Maia    eloa.maia@fem.unicamp.br    Universidade Estadual de Campinas    Clélia Ribeiro de Oliveira, Marcelo Martins, Paulo Roberto Mei, Emmanuelle  
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ANÁLISE DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DE CONFORMABILIDADE DE TRÊS CHAPAS COMERCIAIS DE ALUMÍNIO DISTINTAS COM 

ESPESSURA VARIÁVEL 

Os metais, em especial o alumínio, são de extrema importância na vida moderna. Isso se deve às suas características mecânicas, como baixo peso específico, boa 
resistência mecânica e fácil conformabilidade. Porém, na maioria de suas utilizações, os metais são sujeitos às modificações de forma e dimensões, a fim de adequá-los 

ao uso final. Uma das maneiras de se obter estas modificações ocorre por meio da aplicação de esforços externos através da conformação mecânica dos metais, tal 

como pelo processo de estampagem.Existem diversos processos de conformação mecânica, porém o estudo deste trabalho é focado nas propriedades mecânicas de 
chapas comerciais de alumínio com três diferentes espessuras (0,6mm; 1mm e 2 mm). Para tanto, foram analisadas através da espectrometria as composições químicas 

apresentadas pelas chapas com espessura distintas, o ensaio Erichsen nas chapas segundo as três diferentes direções (na mesma direção da laminação, 45º e 90° com 

relação à direção da laminação) e o ensaio de tração nas chapas segundo as três diferentes direções. Com o propósito de realizar uma análise estatística dos dados 
obtidos com os ensaios Erichsen, foi utilizado o software Minitab 17. Esse software permitiu que fossem realizadas diversas combinações entre os fatores relevantes 

neste trabalho, que são os materiais, as espessuras e as direções de laminação. 
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ESTUDO DA CINÉTICA DE CRISTALIZAÇÃO DE BLENDAS PP/HMSPP APLICADO EM ROTOMOLDAGEM 

O presente trabalho teve como objetivo produzir e caracterizar blendas de PP/HMSPP(High Melt Strength), buscando investigar como a presença de ramificações e a 

variação do índice de fluidez do polipropileno linear, influencia na miscibilidade da blenda e nas suas propriedades térmicas. As blendas PPh1/HMSPP e PPh2/HMSPP 
foram produzidas variando-se o teor de PP heterofásico em 25, 50 e 75%. Os índices de fluidez dos PPs lineares e do PP heterofásico foram: 11g/10min(PPh1), 

1,3g/10min(PPh2) e 0,8 g/10mi(HMSPP), respectivamente. As blendas foram preparadas em uma extrusora monorrosca, utilizando uma rosca com geometria de 

mistura Maddock para aumentar a eficiência de mistura. A análise do processo de cristalização não isotérmico foi realizada através da Calorimetria Exploratória 
Diferencial (DSC) da temperatura ambiente até 200ºC e as amostras foram resfriadas até a temperatura ambiente utilizando as seguintes taxas de resfriamento 5, 10, 20 

ºC/min. As composições das Blendas estudadas mostraram um aumento significativo nas temperaturas de fusão e de cristalização, confirmando a ideia de que a 

presença de ramificações restringe a fusão do PP, do mesmo modo que, funciona como agente nucleante, alterando o comportamento e a sua cinética de cristalização. 
Foi verificado também que quanto maior o teor de ramificações, mais elevada a temperatura de fusão, pois o aumento do grau de emaranhamentos entre as cadeias, 

significa mais pontos de restrições durante a fusão do material. Pode-se concluir que as blendas PPh2/HMSPP, para todos os teores de ramificações apresentaram 

propriedades intermediárias e única temperatura de transição vítrea, indicando que quanto menor for a diferença entre os índices de fluidez entre os PPs, linear e 
ramificado, mais miscível será a blenda, pois maior será a energia de interação interfacial envolvida, tornando assim, o sistema mais homogêneo. 
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ESTUDO DA TRANSFORMAÇÃO DE FASE INDUZIDA POR DEFORMAÇÃO NO AÇO AISI 304 

Alguns aços inoxidáveis austeníticos, ditos como metaestáveis, podem sofrer transformação de fase austenita-martensita, quando deformados a frio, sendo classificados 
como aços TRIP. Neste trabalho, foi estudada a influência da deformação plástica na transformação de fase do aço inoxidável austenítico AISI 304, correlacionando os 

microconstituintes obtidos e a dureza. Para tal, realizou- se ensaios de tração em seis amostras, com cargas de parada pré-estabelecidas entre 3,85 kN e 7,47 kN. A 

dureza e a identificação dos microconstituintes foram avaliadas por meio de ensaio de dureza Vickers e microscopia ótica, respectivamente. Análises de ferritoscopia 
foram realizadas no intuito de quantificar possível formação de microconstituintes magnéticos, a martensita. Observou-se uma formação gradativa de martensita à 

medida que o material foi sendo deformado, sendo obtido um aumento de 17% de fase martensítica na amostra com deformação superior a 50%.  A formação dessa 

nova fase teve influência no aumento da resistência mecânica e elongação apresentado pelo material, confirmando assim sua característica TRIP. 
Thais Marcial    thais.mluiz@gmail.com    Universidade Federal de Itajubá    Reny Renzetti, Janaina Lima, Vanda Santos, Leonardo Gomes de Oliveira, Jordânio 

Samuel 

___________________________________________________________________________________________ 
 

AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DAS CONDIÇÕES DE CORTE NO TORNEAMENTO DE CORPOS DE PROVA SUBMETIDOS AO ENSAIO DE TRAÇÃO 

Este trabalho tem por finalidade avaliar a influência da rugosidade superficial de corpos de prova nos ensaios de tração para aço ABNT 1020. Na indústria atual, a 
demanda de produtos com tecnologia e qualidade cada vez mais avançadas, a avaliação das propriedades mecânicas torna-se fundamental para se obter produtos 

confiáveis, com qualidade assegurada. Tais informações são necessárias para que Engenheiros e Projetistas possam elaborar projetos com alto índice de confiabilidade. 

A norma brasileira NBR ISO 6892-1:2013, trata justamente da normalização para elaboração destes ensaios, a fim de especificar todas etapas necessárias para o 
desenvolvimento de ensaios padronizados e confiáveis. As normas que regulamentam os ensaios de tração não estabelecem um padrão para rugosidade dos corpos de 

prova, dando margem para variações nos ensaios, o que dificulta estabelecer padrões de análise. Portanto, surgiu a questão: qual a rugosidade ideal para realização de 

ensaios de tração? Os resultados obtidos durante o ensaio na máquina universal de tração, apresentaram pequenas imperfeições micro geométricas (menor rugosidade), 
quanto menor a rugosidade, maior será o módulo de elasticidade do material ensaiado, o que possibilita maior rigidez mecânica e integridade superficial. 

Wallyson Silva    wallyson35012726@gmail.com    Universidade Estadual de Campinas    Marcelo Baraldi 

__________________________________________________________________________________________ 
 

INFLUÊNCIA DO TEMPO E DA TEMPERATURA DE RECOZIMENTO INTERCRÍTICO DIRETO NO DESENVOLVIMENTO DA MICROESTRUTURA 

BIFÁSICA DE UM AÇO 0,12%C-0,50%SI-1,58%MN 
Capazes de combinar alta resistência mecânica e boa conformabilidade, os aços avançados de alta resistência apresentam grandes vantagens quando comparados aos 

aços convencionais. As propriedades mencionadas estão relacionadas a diversas características microestruturais dessas ligas metálicas, como tipo, quantidade, 

morfologia e distribuição dos constituintes, que, por sua vez, dentre outros aspectos, dependem dos parâmetros de processamento térmico utilizados. Nesse contexto, 
destacam-se os aços bifásicos, compostos por ilhas de martensita dispersas em uma matriz ferrítica, podendo ainda ser verificada a presença de outros arranjos, como 

bainita, austenita e carbonetos. No presente trabalho foram realizados tratamentos térmicos de recozimento intercrítico direto a 740°C e 780°C em diferentes tempos de 
encharque (2 e 30 minutos) em um aço de composição 0,12%C-0,50%Si-1,58%Mn com o objetivo de investigar os efeitos desses parâmetros no desenvolvimento da 
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microestrutura de aços bifásicos e, consequentemente, nas propriedades mecânicas desses materiais. A avaliação dos resultados foi conduzida por meio de microscopias 
óptica e eletrônica de varredura e ensaios de tração e de dureza. Observou-se uma variação na fração volumétrica dos constituintes, na distribuição dos elementos de 

liga na microestrutura e uma mudança na morfologia da martensita com o tempo e com a temperatura de tratamento. Alterações nas propriedades mecânicas também 

foram verificadas, compatíveis com as características estruturais presentes. 
Elaine Carballo Siqueira Corrêa    elaine@deii.cefetmg.br    Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais    Nayara Silva, Pedro Lourenço , Patrícia 

Sperber dos Santos, Cintia Braga, Wellington Lopes, Daiane  Resende 

_________________________________________________________________________________________ 
 

TESTE DE VIABILIDADE DO TRATAMENTO SEQUENCIAL DE NITRETAÇÃO POR PLASMA E BORETAÇÃO EM CAIXA 

Tratamentos termoquímicos proporcionam alteração das propriedades da superfície de aços por difusão de elementos intersticiais. Como consequência obtêm-se um 
aumento da dureza e resistência à corrosão, pela formação de uma camada com composição química e/ou estrutura cristalina diferente do substrato. Os processos mais 

conhecidos industrialmente são a cementação, a nitretação e a boretação. Estes tratamentos podem ser influenciados pela presença ou não de elementos de liga na 

superfície a ser tratada. Como resultado, diferenças na formação de fases, espessura da camada e dureza são perceptíveis para aços com composição distinta. Nesse 
contexto, este trabalho visa investigar os resultados do tratamento sequencial de nitretação por plasma e boretação em caixa em aço com baixíssimo teor de carbono 

(intersticial free - IF). Para tanto, amostras do aço IF de 30x40mm por 0,5mm de espessura foram preparadas a partir de chapas. O processo de nitretação foi realizado 

nas temperaturas de 480 e 540 °C, com pressão de 3 Torr durante 4 horas, em mistura gasosa de 25% H2 e 75% N2. Após essa etapa, as amostras tratadas foram 
acondicionadas em uma caixa contendo uma mistura boretante e inseridas em forno, com atmosfera inerte de nitrogênio, à temperaturas de 800 e 950 °C por um tempo 

de 4 horas. Como nitrogênio estará presente na amostra novas fases são esperadas. A formação dessas fases e as propriedades das camadas tratadas foram investigadas 

pelas técnicas de microscopia ótica e eletrônica de varredura, difração de raios-x, espectroscopia de raios-x por dispersão de energia, espectroscopia Raman, 
espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier e medições de dureza, antes e após os tratamentos. A aplicação do tratamento sequencial levou a 

formação de uma camada tratada com microestrutura e propriedades distintas das obtidas nas amostras somente nitretada ou somente boretada. 

Adriano David dos Anjos    adriano.anjos@ifpr.edu.br    Universidade Federal do Paraná    Cristiano  Scheuer, Rodrigo Perito Cardoso 
_______________________________________________________________________________________ 

 

AVALIAÇÃO DE ENSAIO ARCAN COM CORRELAÇÃO DIGITAL DE IMAGENS EM CHAPAS DA LIGA TI6AL4V PROCESSADA POR FSP 
Este trabalho tem por objetivo apresentar a avaliação das propriedades mecânicas da liga de titânio Ti6Al4V com uma região processada com a técnica de FSP 

(Friction Stir Processing - Processamento por Atrito Linear). Derivado da solda por atrito linear (FSW - Friction Stir Welding), é um processo relativamente recente 
desenvolvido na década de 90 para união de alumínio. Sua aplicação em outros tipos de materiais como aços e ligas de alto desempenho, em especial o titânio, tem 

interessado a industria. A metodologia utilizada neste artigo para avaliar o processamento por atrito linear, consistiu na execução de ensaios mecânicos em um 

equipamento de ensaios universal em condições mistas de carregamento (ensaio ARCAN em tração, cisalhamento e em ângulos específicos) e em corpos de prova 
especiais característicos para este tipo de ensaio. Além da condição de carregamento a temperatura do ensaio também foi modificada, variando entre temperatura 

ambiente até temperaturas moderadas (340°C). A medição da deformação do corpo de prova foi efetuada com um sistema aquisição e análise de imagens digitais em 

função da complexidade do dispositivo de ARCAN e geometria não padronizada dos corpos de prova. A técnica de correlação digital de imagens se mostrou muito 
eficiente e versátil para este experimento onde as condições inerentes do ensaio (dispositivo e geometria do corpo de prova) não permitiram a utilização de sistemas 

convencionais para medição das deformações. Através da técnica de correlação digital de imagens (Digital Image Correlation - DIC) foi possível determinar a 

deformação em todas as condições de ensaio testadas, sendo possível efetuar o levantamento das curvas de tensão-deformação dos corpos de prova. 
Adalto de Farias    afarias@fei.edu.br    Centro Universitário da FEI    Sergio Delijaicov, Gilmar Batalha 

________________________________________________________________________________________ 

 
FADIGA UNIAXIAL NA LIGA DE ALUMÍNIO A356: EFEITOS DA ADIÇÃO DO ESTRÔNCIO E DO TRATAMENTO TÉRMICO T6 

O objetivo dessa pesquisa foi realizar um estudo de fadiga utilizando a liga de alumínio A356 em quatro situações distintas: sem e com modificação por estrôncio nas 

condições bruta de fundição e tratada termicamente por T6, visando relacionar fatores microestruturais com propriedades de fadiga. Para realização desse estudo 
ensaios de fadiga uniaxial foram conduzidos à amplitude de tensão constante e a temperatura ambiente, assim como, ensaios de tração e de microdureza da matriz. A 

caracterização microestrutural foi feita por microscopia óptica e medições do espaçamento dos braços dendríticos (SDAS). Análises de fratura para reconhecimento das 

diferentes regiões de falha por fadiga e identificação dos sítios de nucleação foram realizadas utilizando MEV. Os resultados mostraram que a liga nas condições 
tratadas termicamente apresentaram melhores resultados em fadiga principalmente em baixo ciclo e que em alto ciclo os resultados das ligas brutas e tratadas se 

aproximaram. Nas amostras modificadas por Sr foram encontrados porosidades e microrechupes que contribuíram para a redução nas propriedades da liga. Os sítios de 

nucleação de falha por fadiga foram localizados na superfície, e poros de superfície foram detectados como principais sítios de nucleação nas amostras que falharam 
precocemente. 

Tatiane Haskel    tatiane_haskel@hotmail.com    Universidade do Estado de Santa Catarina    Guilherme Ourique Verran, Renato Barbieri 

_______________________________________________________________________________________ 
 

CARACTERIZAÇÃO DO AÇO AISI 4140 SUBMETIDO AO TRATAMENTO TERMOQUÍMICO DE BORETAÇÃO COMO SUBSTITUTO DO 

REVESTIMENTO DE NÍQUEL QUÍMICO 
Um dos desafios impostos pela exploração do pré-sal é o desenvolvimento de novos materiais que suportem as condições adversas em águas ultraprofundas. As bacias 

brasileiras estão entre os ambientes mais agressivos do mundo para ação de agentes corrosivos nos equipamentos de produção de óleo e gás, em função de suas 

diferentes temperaturas, pressões e profundidades. Na indústria de petróleo e gás, as válvulas e flanges são fabricados em aço AISI 4140. Para melhorar as propriedades 
de corrosão do aço AISI 4140 aplica-se um revestimento de níquel químico sobre sua superfície. O revestimento de níquel químico é amplamente utilizado por 

apresentar uniformidade na espessura de recobrimento, boa resistência à abrasão, erosão e excelente resistência à corrosão. Mas para que ocorra a interdifusão e 

cristalização do revestimento de níquel químico (NiP), é necessário um pós-tratamento térmico que causa o amolecimento do aço. Tendo em vista que o pós-tratamento 
causa a diminuição das propriedades mecânicas do aço, esse trabalho teve como objetivo produzir uma camada boretada monofásica sobre o aço AISI 4140 utilizando o 

processo de boretação termoquímica em meio sólido e realizar a caracterização dessa camada como substituto do recobrimento de níquel químico. As características 

microestruturais e químicas foram avaliadas por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS) e Difração de Raios-X 
(DRX). Através da Microscopia Eletrônica de Varredura da seção transversal foi possível observar uma camada boretada com espessura uniforme de 23,86 μm. Os 

resultados dos difratogramas das amostras boretadas, revelaram a presença de uma fase de boreto ferro (Fe2B). Pode-se concluir que a partir do controle dos parâmetros 

do processo de boretação é possível produzir camadas boretadas com espessura uniforme e com composição definida, características similares a da deposição 
autocatalítica do níquel. 

Steffen  Aichholz    ste.aichholz@hotmail.com    Pontifícia Universidade Católica do Paraná    Ricardo Torres, Paulo Soares, Michelle Meruvia, Andressa Almeida 

_______________________________________________________________________________________ 
 

REPLICATION FIDELITY OF INJECTED POLYMERIC LENSES IN ELECTROLYTIC COPPER INSERTS BY ULTRA-PRECISION DIAMOND TOOL 

The objective of this work was to analyze the geometric precision and optical finishing of the microcomponent with submicron characteristics injected in mold 
machined with monocrystalline diamond tool. The lenses cavities machined on electrolytic copper inserts by monocrystalline diamond tool and very low roughness 

values was obtained with depth of cut of 1μm and the feed rate of 1μm / rev. The lenses with a diameter of 3 mm and a height of 1 mm were molded by injection 

process in optical polymethylmethacrylate (PMMA). The samples were measured by optical profilometry and the results showed good accuracy in the mold, good 
fidelity of lens replication and low roughness between insert and lens. The differences of roughness values Sa referring to insert, and Sq the lens were 3.07 nm and 4.41 

nm, respectively. 
José Ricardo Camilo Pinto    jrcamilo@ifsp.edu.br    Instituto Federal de São Paulo    RENÊ GRANADO, Renato Goulart Jasinevicius, Giuseppe Cirino 
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PRODUCTION AND CARACTERIZATION OF A COMPOSITE RESINA/SLATE POWDER WASTE 

The production of artificial stone with slate waste, generated in its extraction and cutting, is a production process of a composite resin / load insertion. The waste in the 
form of a sludge composed mainly of water, lubricants and crushed rock used here, has a particle size below 2 mm, accumulates in yards, reservoirs and streams, 

affecting the environment in areas of extraction, particularly in Minas Gerais. The Minas Gerais State (Brazil) responds to about 95% by Brazilian slate production and 

generates an average of 1,8x105 tons of waste per year. The production of alternative materials having the waste generated in the manufacturing industries of rocks as 
constituents can reduce or even eliminate pollution in the extraction areas, apart from promoting the emergence of new opportunities for jobs and income essential to 

the progress and development of the country. The production of artificial stone with similar properties to natural rock involves the use of a mixture containing up to 

75% of the slate powder and resin (polyester / epoxy / ecological). The components are mixed, deposited in mold cavity, subjected to vibration and pressed with the 
application of loads up to 40 KN. After 24 hours the composite can be removed for physical and mechanical characterization and use as floors, tiles or decoration. 

Initial tests have shown strength values between 5 and 11 MPa and water absorption less than 1%. 

Luciana Palhares    LBPALHARES@HOTMAIL.COM    Centro Federal de Educação Tecnologica de Minas Gerais    Elaine Carballo Siqueira Corrêa, Wellington 
Lopes, Claudio Gouvêa  dos Santos, LUCIANA PALHARES, Guilherme  de Castro 

_________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL EM GRADAÇÃO FUNCIONAL DE METAL DURO E AÇO RÁPIDO PARA FERRAMENTA DE CORTE 
Material em gradação funcional (Functionally Graded Material – FGM) tem sido considerado como uma nova classe de material, na qual materiais com propriedades 

distintas são unidos na forma de um gradiente, formando uma unidade estrutural com propriedades não uniformes. O objetivo deste trabalho é apresentar a 

caracterização de amostras em gradação funcional de metal duro e aço rápido. Para tanto, foram utilizados pós de metal duro (K20) e aço rápido (T6), que foram 
sinterizados por uma técnica comumente conhecida como SPS (Spark Plasma Sintering). A caracterização foi feita a partir da avaliação da microestrutura em 

microscópio laser confocal e eletrônico de varredura, determinação da densidade relativa pelo princípio de Arquimedes e avaliação do perfil de dureza Vickers ao longo 

seção transversal das amostras. Os resultados mostraram uma microestrutura com ausência de trincas de origem térmica, com maior valor de densidade relativa de 
98,70% e com variação no perfil de dureza ao longo da espessura da amostra, o que evidencia propriedades não uniformes 

Giovani Braschi    giovani.braschi@usp.br    Universidade de São Paulo    Jose Antonio Eiras, Patrícia Alves Barbosa, Wagner de Rossi, Marcelo Bertolete Carneiro 
_________________________________________________________________________________________ 

 

CHARACTERIZATION OF HOLES OBTAINED BY FAST HOLE EDM DRILLING AND TREPANNING LASER DRILLING IN INCONEL 718 PLATES 
Fast Hole Drilling EDM and Trepanning Laser Drilling are applied in turbine blades cooling holes manufacturing and repair. The purpose of the present work is to 

characterize the channel surface of the microholes machined by these different techniques in plates of a Inconel 718 Nickel superalloy. From this characterization, it is 

possible to verify which technique allows to obtain holes with greater control of surface roughness and to verify the characteristics of machined surface, as presence of 
craters and spatters caused by the method of machining used. EDM holes were drilled using a two-electrode material: copper and brass; and by Nd: YAG laser drilling 

by trepanation. A statistical design was defined to evaluate the influence of the main input parameters. It was verified that the roughness had significant variation with 

the different manufacturing techniques, as well as input parameters for each technique. Roughness in EDM holes was more influenced by the variation in the material 
of the electrode and current in the EDM and by the energy in the laser drilling. It was observed that the presence of spatters and craters in drilling by EDM is greater 

when compared to Trepanning Laser Drilling. Therefore, with regard to surface finishing, it is possible to define that the technique of Trepanning Laser Drilling has 

advantages over drilling by EDM of fast hole. 
Ricardo Vinicius Bubna Biscaia    ricardovbb_2@hotmail.com    Universidade Tecnológica Federal do Paraná    Murilo Teixeira Ribas, Anderson Geraldo Marenda 

Pukasiewicz, Aldo Braghini Junior 

_________________________________________________________________________________________ 
 

ANÁLISE DO DESGASTE DO AÇO AISI H13 ATRAVÉS DO ENSAIO PINO SOBRE DISCO 

O desgaste é um dos fatores que causa a maior parte das falhas e a redução na vida útil de ferramentas, além de resultar em produtos sem qualidade nas condições 
superficiais. A crescente demanda da indústria por menores custos, maior produtividade e melhor qualidade estão entre as justificativas para que se busquem maneiras 

de incrementar o desempenho de ferramentas. Neste contexto, o trabalho teve como objetivo avaliar e caracterizar o atrito de uma superfície revestido através do 

processo de aspersão térmica oxicombustível de alta velocidade (HVOF). Para isso, fez-se um estudo comparativo do comportamento do atrito com deposição por 
aspersão térmica de dois diferentes revestimentos. O estudo abrange o aço AISI H13, foram depositados neste substrato, revestimentos de Cr3C2-25NiCr e WC-

10Co4Cr. A avaliação e caracterização foi realizada no aço ferramenta sem revestimento (substrato), e nas amostras com os revestimentos através do ensaio pino sobre 

disco. As camadas aspergidas com Cr3C2-25NiCr e WC-10Co4Cr apresentaram resultados satisfatórios quanto às análises estudadas nesse trabalho, mostrando possuir 
um futuro promissor para sua aplicação em componentes da indústria, principalmente no que tange a resistência ao desgaste e atrito conferida ao substrato. 

Vanessa Moura de Souza    vanessamouradesouza@gmail.com    Universidade Federal do Rio Grande do Sul    Angela Marques, Alexandre da Silva Rocha, Richard 

de Medeiros Castro, Gustavo da Silva Gehlen, Gelsa Edith Navarro Hidalgo 
_________________________________________________________________________________________ 

 

A INFLUÊNCIA DO REVESTIMENTO DLC-WC/C E DA NITRETAÇÃO DO PINO NO COEFICIENTE DE ATRITO EM ENSAIO DE DOBRAMENTO SOB 
TENSÃO 

O atrito entre a peça e a ferramenta tem considerável importância na estampagem de chapas e são necessários conhecimentos precisos para a conformação de peças e a 

fabricação de novas ferramentas. Uma alternativa para melhorar o desempenho de ferramentas é a aplicação de tratamentos superficiais como a nitretação e 
revestimentos DLC (Diamond Like Carbon). Essa pesquisa tem como objetivo avaliar o coeficiente de atrito através do Ensaio de Dobramento sob Tensão de uma 

chapa de aço inoxidável AISI 304 austenítica para diferentes tratamentos do pino de ensaio. Foram utilizadas técnicas de caracterização para determinar a composição 

química, dureza, microestrutura, rugosidade do material. Para a realização dos ensaios foram fabricados pinos com diferentes tratamentos superficiais e utilizados 
diferentes tipos de lubrificante. Os resultados mostram a influência dos tratamentos na redução do coeficiente de atrito para os lubrificantes analisados. 

Lucas Rodrigo Kehl    lucas_kehl@hotmail.com    Universidade Federal do Rio Grande do Sul    Juliano Boeira Ercolani, LUCIANO KEMPSKI, Giovanni Santos, 

Alexandre da Silva Rocha 
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ANÁLISES DE CORTES POR JATO D‟ÁGUA ABRASIVO 
Este trabalho se prop e analisar o corte com jato d‟água abrasivo do a o ABNT 4140 e da liga de níquel Inconel 718. O corte por hidrodemolição usa extrema pressão 

do jato d‟água combinando com a elevada dureza dos abrasivos adicionados   mesma. Cortes com jato abrasivo são mais lentos que os processos a quente, porem não 

promovem alterações microestruturais significativas por efeito térmico. Nesse estudo foram analisados os efeitos dos cortes realizados na máquina Water Jet Prime 
modelo 1830. O abrasivo utilizado foi o Garnet 80, este tipo de abrasivo combina: SiO2, Al2O3, FeO entre outros; esta combinação promove equilíbrio entre a 

velocidade de corte e precisão da borda. Os ensaios foram realizados com três configurações diferentes, que por sua vez, promoveram acabamentos superficiais 

diferentes. As amostras cortadas foram analisadas por microscopia óptica, para se avaliar a qualidade da topografia deixada pelo processo de corte. Foram realizadas 
também análises de microscopia eletrônica de varredura (MEV) e de Espectroscopia por Dispersão de Energia (EDS), nestas investigações procurou-se detectar quais 

elementos químicos poderiam estar incrustados na superfície das ligas. 
André Oliveira    arfoliveira@ufu.br    Universidade Federal de Uberlândia    André Oliveira, Ronaldo Cruz, Weber Silva 
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CARACTERIZAÇÃO DOS AÇOS DP600 E DP780 PARA USO NA CONFORMAÇÃO MECÂNICA 

Na indústria automobilística a procura por materiais com grande resistência mecânica e baixo peso sempre foram uma grande área de estudo.  Em razão disso, os aços 

Dual Phase (DP) foram desenvolvidos. Esses aços possuem microestrutura ferrítica-martensítica, que conferem ao aço a dureza necessária para sua aplicação 
automobilística. O objetivo do presente trabalho é comparar a aplicabilidade de chapas de aço DP600 e DP780 na estampagem, ambas com espessura de 1mm. Para 

isso foram realizados ensaios mecânicos de tração, analise de dureza superficial, anisotropia, ensaio Erichsen e desgaste abrasivo pelo ensaio de abrasão com roda de 

borracha. Os resultados mostram que as chapas possuem características distintas, indicada pelos ensaios realizados de desgaste e Erichsen. Procura-se com esse estudo 
uma caracterização desses aços, podendo-se assim avaliar qual deles terá uma melhor utilização na conformação de chapas. 

Juliano Boeira Ercolani    julianoercolani@hotmail.com    Universidade Federal do Rio Grande do Sul    Gabriel Grazziotin, Lucas Rodrigo Kehl, LUCIANO 

KEMPSKI, Alexandre da Silva Rocha 
_________________________________________________________________________________________ 

 

CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL DE AÇO MULTIFÁSICO TRIP ATRAVÉS DE DEFORMAÇÕES GRADUAIS 
Nas ultimas décadas foram desenvolvidos materiais para atender ás mais diversas exigências do setor produtivo industrial, com destaque para a utilização de chapas 

metálicas com espessura reduzida sem perda das propriedades mecânicas. Especial interesse tem se dado aos aços multifásicos devido a uma  gama de aplicações que 

são exploradas pela utilização desses aços com efeito TRIP (transformações martensiticas induzidas por deformação), estes aços oferecem uma relação atraente entre 
resistência e ductilidade devido á sua microestrutura complexa. Neste sentido o objetivo deste trabalho foi à caracterização microestrutural (microscopia ótica e de 

varredura) e de microdureza de um aço multifásico (TRIP 780) quando submetido a esforços graduais. Os corpos de prova (ABNT ISO 6892) sofreram deformações 

progressivas através do ensaio de tração, os resultados mostraram um aumento da dureza (aproximadamente 30%) e da martensita com o aumento da deformação. 
Leonidas Gilapa    leonidas@ifsc.edu.br    Instituto Federal de Santa Catarina    Emerson Luis de Oliveira, Kelly Patricia Dias Schwede, Rubens Hesse 
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CARACTERIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES TÉRMICAS E MICROESTRUTURAL DE COMPÓSITOS A BASE DE RESINA EPÓXI E CARGAS DE 

ALUMÍNIO E COBRE PARA APLICAÇÃO EM MOLDES HÍBRIDOS 
Os estudos e desenvolvimento de moldes híbridos vêm contribuindo para o desenvolvimento e inovação de novos ferramentais, utilizando materiais alternativos, como 

compósitos a base de polímeros termofixos e cargas metálicas. Tal desenvolvimento, possibilita a área de transformação de produtos plásticos por processo de 

moldagem por injeção, produzir pequenas e médias séries de produtos, com maior rapidez e com preços competitivos. Dentro deste contexto este trabalho tem como 
objetivo analisar as propriedades térmicas e microestruturais de um compósito a base de resina epóxi com cargas de alumínio e cobre em pó, para a aplicação em 

moldes híbridos. Os compósitos foram desenvolvidos com percentuais de carga em 15% em volume, tendo esta fração volumétrica variações nos em percentuais de Cu 

em 5%, 7,5% e 10% (v/v), e curados dinamicamente para evitar sedimentação das cargas. Os compósitos foram analisados quanto ao seu comportamento térmico por 
meio dos ensaios de Termogravimetria (Tg) e Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC), e sua microestrutura através de microscopia óptica. As imagens obtidas em 

microscópio óptico apresentaram boa dispersão das cargas metálicas na matriz polimérica. Após as análises dos resultados, foi possível verificar que com a adição das 

cargas metálicas na resina epóxi houve um aumento da Tg, o que proporciona maior resistência termomecânica e vida útil ao molde. Não obteve alteração significativa 
de perda de massa. Sendo assim, foi possível concluir que com a adição da carga metálica houve um aumento na estabilidade térmica do compósito em relação a resina 

epóxi pura. 

Pamela Tomazelli   pamela_tomazelli@yahoo.com.br    Centro Universitário SOCIESC – UNISOCIESC   Janaina Lisi Leite Howarth 
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AVALIAÇÃO DE TRATAMENTOS DE NITRETAÇÃO A PLASMA DO AÇO AISI M2 COM A UTILIZAÇÃO DE TELA ATIVA E DIFERENTES 
CONFIGURAÇÕES DE FONTE DE POTÊNCIA 

A nitretação a plasma é um tratamento superficial que proporciona melhorias nas propriedades mecânicas e químicas dos materiais, como aumento de dureza, aumento 

de resistência ao desgaste e aumento de resistência à corrosão. O presente estudo tem como objetivo observar a influência do modelo de tratamento de nitretação a 
plasma com e sem o uso de tela ativa, com fonte de potência DC tradicional e pulsada, aplicado ao aço rápido AISI M2. Foram realizados tratamentos de nitretação a 

plasma com duração de 4 h, utilizando como parâmetros de tratamento temperatura de 773 K (500 °C), atmosfera gasosa composta por 76% N2 e 24% H2, pressão de 

300 Pa (3 mbar), com método convencional, onde há incidência de descarga luminescente diretamente no substrato e tratamentos utilizando o método da tela ativa, em 
que o substrato fica isolado dos eletrodos do equipamento e a descarga luminescente incide em uma tela posicionada ao seu redor. Os tratamentos foram realizados 

utilizando dois tipos de configuração de fonte de potência: Fonte tradicional DC e fonte pulsada. Para caracterização da efetividade dos tratamentos as amostras foram 

submetidas a ensaios de rugosidade e microdureza, e análise metalográfica. Foi observado aumento de dureza superficial dos substratos na ordem de 500 HV0,1 para os 
tratamentos convencionais na ordem de 300 HV0,1 para tratamentos com tela ativa, a camada superficial afetada pelo tratamento se mostrou três vezes mais profunda 

nos ensaios convencionais em relação aos ensaios utilizando tela ativa. Não foi observada a formação de camada de compostos (camada branca) nos substratos 

submetidos aos tratamentos com tela ativa ao contrário do observado com o processo convencional. 
Leonardo Fonseca Oliveira    leonardo.fonseca@ufrgs.br    Universidade Federal do Rio Grande do Sul    Edison  Lima, Érica Munaretti, Gelsa Edith Navarro 

Hidalgo, Alexandre da Silva Rocha 
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AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA À CORROSÃO DE LIGAS DEPOSITADAS PELO PROCESSO DE ASPERSÃO TÉRMICA HVOF 

A fabricação e a recuperação de componentes mecânicos que apresentam perda de massa por cavitação é um dos problemas do setor de manufatura, e ocorre 
frequentemente em rotores de turbinas hidráulicas, discos e pás de bomba radial, válvulas, etc. Somado a cavitação pode ocorrer corrosão, que é basicamente a 

degradação de um material devido a reações químicas de oxidação e redução. Sendo a intensidade de corrosão dependente da composição e concentração do meio 

corrosivo e da susceptibilidade a corrosão. Neste artigo foram levantados dados referentes ao comportamento dos revestimentos depositados pelo processo de aspersão 
térmica (HVOF), no que tange à corrosão, com averiguação dos potenciais de oxidação dos diferentes matérias e as taxas de corrosão desses.Para a determinação do 

potencial e da taxa de corrosão, foi utilizado o método de polarização potenciodinâmica, com algumas adaptações. A medida de corrosão deve ser realizada em meio 

ácido, e neste trabalho, porém, estudou-se a corrosão em um meio específico.Os resultados permitiram verificar que a corrosão dos diferentes materiais aspergidos pelo 
processo HVOF se deu de maneira muito similar, e apresentaram valores próximos ao do aço carbono avaliado. 

Irene Siqueira irene.araujo@lactec.org.br Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento Rodolpho Vaz, Anderson Geraldo Marenda Pukasiewicz, Juliano de 

Andrade, Camila Pesqueira, Gustavo Bavaresco Sucharski 
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ANÁLISE DE MICRODUREZA NAS DIFERENTES SECÇÕES DE CHAPAS DE AÇOS MICROLIGADOS LAMINADOS A QUENTE 
O processo de laminação produz produtos planos, barras e perfis diversos. Sua principal vantagem em relação aos outros processos de conformação mecânica é a alta 

produtividade e o controle dimensional do produto acabado e garantia de boa precisão geométrica. A laminação pode ser realizada a quente ou a frio. No processo de 

laminação a quente, dependendo do processamento termomecânico aplicado, o produto final pode apresentar algum grau de anisotropia. Nesse sentido, o objetivo desse 
trabalho é investigar a anisotropia de tiras de aços microligados laminados a quente. Para esse propósito, foram utilizados cinco aços microligados laminados como 

tiras a quente, nos quais foi determinada a distribuição dos tamanhos de grãos ferríticos e a microdureza nas diferentes seções do produto. A análise de variância 
(ANOVA) foi utilizada visando identificar o efeito das variáveis na resposta. As tiras apresentaram grãos ferríticos finos, variando de 2,7μm a 4,1μm de tamanho 
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médio, resultando em limites de escoamento de 419MPa a 646MPa e microdureza de 265HV a 509 HV. A análise de variância confirmou a anisotropia dos aços 
estudados nas diferentes secções analisadas (α≤0,05) e revelou que a variação da microdureza foi influenciada diretamente pelo processo de fabricação. 

Guilherme Mecelis eng.mecelis@gmail.com Instituto Federal de São Paulo Cleiton Assis, Juno Gallego 
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ESTUDO DA INFLUÊNCIA DO JOGO DE TELAS ADEQUADO E DO PERFIL DE TEMPERATURA NA QUALIDADE DE PRODUÇÃO EM UMA 

EXTRUSORA MONOCAMADA PARA FABRICAÇÃO DE FILMES DE POLIETILENO 
O processamento do polietileno para a fabricação de produtos plásticos se dá principalmente através da extrusão. O processo requer a influência de diferentes 

parâmetros, notando-se assim, que há certa deficiência no cumprimento de alguns, como por exemplo, a temperatura da rosca, que deve obedecer a uma escala pré-

definida de maneira que o polímero seja aquecido próximo ao seu ponto de fusão e transportado da zona de alimentação para a zona de compressão, tendo-se assim, um 
maior cisalhamento do material nas paredes do cilindro, ocasionando um aumento da plasticidade do polímero em função da sua conformação final. Um segundo 

problema no processo está expresso no jogo de telas na saída do canhão da rosca, que possui basicamente a função de regular a pressão ou esforço do motor da máquina 

e aumentar o tempo de residência do material para a melhor mistura dos componentes, garantindo um produto livre de imperfeições. Deste modo, o presente trabalho 
visa identificar a influência direta do jogo de telas e do perfil de temperatura nas zonas de aquecimento em uma máquina extrusora monocamada de uma fábrica de 

produção de sacos plásticos no estado do Pará, que estava apresentando produtos com acabamento externo irregular (aparecimento de grãos não extrudados). Sendo 

assim, investigaram-se os termopares de uma extrusora de filme MG 75 – Minematsu, verificando a variação do perfil de temperatura requerida e os jogos de tela para 
que se obtivesse um material completamente homogeneizado. Tornou-se possível perceber que com o aumento relativo do perfil de temperatura e da alteração da 

sequência de malhas 20/30/40 para 40/60 houve a correção nos defeitos do produto, acarretando a diminuição e até mesmo a ausência de rugosidade e de grãos no 

material produzido. 
Paulo Victor  Sousa pvcamps97@gmail.com Universidade Federal do Pará Edinaldo Cunha, Daniel Costa, Arthur Silva 
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ESTUDO DAS PROPRIEDADES MORFOLÓGICAS E MECÂNICAS DA LIGA CU-11,8% AL-0,58% BE-0,3% CR COM EFEITO MEMÓRIA DE FORMA 

O estudo dos materiais para engenharia é crescente, dentre estes destacam-se as ligas com efeito memória de forma, considerados materiais inteligentes, e podem ser 

empregadas em diversas áreas. Dentre estas ligas podemos citar as ligas a base de CuAl, que combinadas a outros elementos atribuem propriedades relevantes. Este 
trabalho tem como objetivo, analisar as propriedades da liga Cu-11,8% Al-0,58% Be-0,3% Cr com efeito memória de forma, através de sua caracterização morfológica 

e mecânica para posterior aplicação. Os elementos foram pesados, fundidos e os lingotes resultantes foram homogeneizados a 850°C por 12 horas. As amostras foram 
usinadas por eletroerosão e em seguida temperadas. Por conseguinte, realizou-se análise DSC, e as amostras foram caracterizadas por Microscopia Ótica, Difração de 

Raios X, ensaio de dureza Rockwell e cisalhamento. Os resultados apresentaram que a liga apresenta tamanho de grão médio de 200μm o que proporciona boas 

propriedades mecânicas, verificadas através do ensaio de dureza e cisalhamento. 
Marcia de Fatima Almeida Silva marcia.almeidafs@gmail.com Universidade Federal da Paraiba Nadie Katyllie S. Diniz, Danniel Ferreira, Ricardo Francisco Alves 
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ESTUDO DA INFLUENCIA DOS PARÂMETROS DE PROCESSO DE ASPERSÃO TÉRMICA CHAMA PÓ NO TEOR DE ÓXIDOS EM REVESTIMENTOS DE 

FECRMNSIB 

Este trabalho é um estudo sobre a influência dos parâmetros de processo de aspersão térmica chama a pó (FS-pó) sobre os mecanismos de oxidação de revestimentos. O 
material utilizado como matéria prima foi uma liga do tipo FeCrMnSiB. Dada a versatilidade e reduzido custo do processo FS, a intenção é atingir com este, resultados 

similares aos revestimentos obtidos por HVOF (High Velocity Oxi-Fuel), considerando que o processo FS-pó apresenta normalmente desempenho inferior quanto ao 

teor de oxidação presente no revestimento aspergido. A bibliografia consultada apresenta quatro importantes mecanismos de oxidação: na fonte de calor rica em gás 
oxigênio (O2); durante o voo da partícula; pelo ar comprimido que envolve a zona de transferência das partículas; exposição ao ar das partículas ancoradas ao substrato. 

Nos experimentos foram realizados estudos sobre a morfologia da seção transversal dos revestimentos, por MEV e EDS; influência da granulométrica na oxidação;  

influência da  temperatura e velocidade de partículas durante o voo, coletadas pelo equipamento DPV eVOLUTION. Para tanto foi definida uma série de combinações 
de parâmetros baseados nas limitações do equipamento. As combinações exploraram diferentes relações e fluxo dos gases de combustão (carburante, neutra e 

oxidante); taxa de alimentação do pó; distância de aspersão; e granulométrica do pó a ser aspergido. Na sequencia foram preparadas amostras para as análises de 

morfologia. Como principais conclusões do artigo podem ser citadas a forte influencia da granulométrica, o conhecimento do principal mecanismo de oxidação no 
processo chama pó e a possibilidade de obter revestimento de aço inoxidável com baixo teor de óxido e reduzida porosidade pelo processo chama a pó. 

Pedro Polato Bites Costa pedro.bites@gmail.com Universidade Federal do ParanáGustavo Bavaresco Sucharski, Wagner Chiesorin Uhlmann, Hélio Padilha, Ramón 

Sigifredo Cortés Paredes 
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AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DAS VARIÁVEIS DE PROCESSO NA OCORRÊNCIA DE EMPENO EM TUBOS SEM COSTURA TREFILADOS 
O presente trabalho irá abordar um estudo da influência das variáveis de processo como, trefilação, tratamento térmico e desempeno, na retilineidade dos tubos sem 

costura trefilados de aço SAE1026. Os processos e produtos vem sofrendo uma constante mudança no setor industrial. As indústrias de diversos setores como, 

metalúrgico e autopeças estão impondo cada vez mais a necessidade do fornecimento de produtos com alto desempenho tanto no âmbito funcional quanto no 
geométrico, para este último, quando exigem produtos com tolerâncias dimensionais altamente restritas. A retilineidade é uma característica de suma importância para a 

funcionalidade dos cilindros hidráulicos, os quais são fabricados a partir de tubos sem costura trefilados. A necessidade de conhecer e ter maior controle sobre esta 

característica é cada vez maior, uma vez que a tendência de aumentar o portfólio de clientes fornecendo tubos com tolerâncias de retilineidade menores é grande. Na 
trefilação foram verificadas a influência da redução, velocidade alta e baixa e matéria prima com alta e baixa excentricidade, no tratamento térmico avaliou-se a 

influência de da normalização a 900ºC, recozimento a 670ºC e alívio de tensões a 600ºC, avaliou-se também tubos que não sofreram tratamento térmico entre passe de 

trefilação. A partir de estudos estatísticos foi constatado que o tratamento térmico e trefilação com velocidade alta contribuem para o aumento dos valores de empeno e 
que quanto menores forem os valores de empeno nos tubos antes da trefilação, menor será a variabilidade desses valores após o processo de trefilação. O processo de 

desempeno se mostrou capaz em reduzir e uniformizar os níveis de empeno para peças que apresentam valores altos e baixos de empeno. O estudo realizado também 

foi de suma importância para a literatura mecânica, uma vez que foram identificadas e justificadas as motivações mecânicas e metalúrgicas para a influência de cada 
variação encontrada. 

Helbert Francisco helbertgoulart@hotmail.com Centro Universitário UMA Diego Corradi, Lucas Amorim, Hélio Tiago Gomes de Oliveira 
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INFLUÊNCIA DO TRATAMENTO TÉRMICO NAS PROPRIEDADES DO AÇO DUPLEX UNS S31803 

O aço inoxidável duplex (austenítico-ferrítico) apresenta resistência mecânica e resistência à corrosão superior à dos aços austeníticos, daí seu uso extensivo na 
indústria petroquímica. O presente estudo visa o estudo da influencia do tratamento térmico na estrutura, nas propriedades mecânicas e na resistência à corrosão do aço 

inoxidável duplex 2205 (UNS S31803). O material de partida, como recebida, será solubilizada em temperatura de 1070 oC, e em seguida tratadas termicamente nas 

temperatura de 650 e 800 oC em tempo de envelhecimento de 4 horas. Após envelhecimento as ligas serão caracterizadas quanto a sua microestrutura por microscopia 
eletrônica de varredura e por difração de raios-X. A caracterização mecânica será realizada por medidas de dureza Rockwell C e ensaios de compressão a frio. A 

resistência à corrosão será avaliada por ensaios de polarização potenciodinâmica. Como resultado pretende-se obter estruturas constituídas por austenita, ferrita e fase 

intermetálica sigma. Assim como de uma degradação das propriedades do aço duplex devido à presença da fase sigma. 
Carlos Triveno Rios carlos.triveno@ufabc.edu.br Universidade Federal do ABC Rodrigo Piveta Vioto 
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FORMULAÇÃO, PROCESSAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE LIGAS DE ALTA ENTROPIA 
Ligas de alta entropia atualmente são consideradas como um novo campo da área metalúrgica. Essas ligas possuem multi-elementos principais, diferente da metalurgia 

clássica onde as ligas tradicionais, geralmente, se baseiam em um único elemento principal. No presente trabalho as ligas de alta entropia serão formuladas do sistema 

Fe-Co-Cr-Ni-Cu-Al em função dos melhores parâmetros de entalpia ( Hmix) e entropia ( Smix) de mistura, diferença de tamanho atômico, , e, da capacidade de 
formação de soluções solidas. Seguidamente as ligas selecionadas serão processadas e preparadas em forno a arco voltaico. As quais serão recozidas para 

homogeneização microestrutural. A caracterização estrutural será realizada por uma combinação de técnicas de microscopia óptica, microscopia eletrônica de varredura 

e difração de raios-X. A caracterização mecânica será avaliada por medidas de dureza Vickers e por ensaios de compressão a frio. No presente estudo espera-se obter 
uma microestrutura constituída por uma única fase em solução solida, assim como do entendimento metalúrgico na preparação e nas propriedades de ligas de alta 

entropia. Em relação às propriedades mecânicas pretende-se obter elevadas resistências mecânicas e elevada dureza, superiores a muitas ligas de aço obtidas de forma 

convencional. 
Carlos Triveno Rios carlos.triveno@ufabc.edu.br Universidade Federal do ABC William de Paula Santos 
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ANÁLISE COMPARATIVA DO DESGASTE POR DESLIZAMENTO DE LIGAS DE ALUMÍNIO AA7075-T651 E AA5052-H34 ATRAVÉS DE UM 

TRIBOMETRO DO TIPO PINO SOBRE DISCO 

A demanda de materiais de baixa densidade com características que atendam as específicas solicitações mecânicas levam a estudar materiais alternativos aos 
tradicionalmente aplicados, como os aços. Como opção que atenda de forma satisfatória tal demanda, têm-se as ligas de alumínio, com grande disponibilidade e boas 

propriedades mecânicas. As informações referentes às propriedades e comportamentos mecânicos destas ligas são de fácil acesso, contudo, dados sobre os mecanismos 

de desgaste por deslizamento não são facilmente localizados na literatura. O presente artigo tem como objetivo disponibilizar informações tribológicas sobre duas ligas 
de alumínio de alta tecnologia, através de ensaios de desgaste por deslizamento. A liga AA7075-T651 tem suas aplicações voltadas a indústrias de alto valor como a 

aeronáutica e aeroespacial, principalmente por sua alta resistência mecânica. Enquanto que a liga AA5052-H34 possui suas aplicações na indústria naval e automotiva, 

devido a sua característica de resistência à corrosão, além de ser mais acessível ao mercado por seu menor custo. O estudo consistiu na realização de ensaios 
tribológicos de desgaste por deslizamento conforme a norma ASTM G99-04, feito em um tribômetro do tipo pino sobre disco. Foi utilizada como pino uma esfera de 

Al2O3 com o propósito de produzir situações de desgaste severo. Através dos resultados obtidos pela perda de volume, foi possível identificar que a liga AA7075-T651 

teve uma maior resistência ao desgaste por deslizamento quando comparada a liga AA5052-H34, provavelmente influenciada pela sua composição química e elevada 
dureza. O coeficiente de atrito foi menor para a liga AA7075-T651, e o atrito teve um decréscimo ao decorrer do ensaio. Para a amostra AA5052-H34 manteve-se 

praticamente constante durante o mesmo período. Ao final, os resultados produziram informações relevantes para a seleção de materiais a serem aplicados em novos 
componentes de máquinas, onde a condição de desgaste por deslizamento esteja presente. 

Victor Ferro Mazzuco victor.mazzuco@gmail.com Faculdade SATC Rodrigo Metzger da Silva, Fernando  Bongiolo Dagostim, Amanda Lopes, Elvys Isaias  Mercado 

Curi, Richard de Medeiros Castro 
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EFEITOS DO ENVELHECIMENTO A 475°C NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS E NA RESISTÊNCIA À CORROSÃO DE AÇOS INOXIDÁVEIS DUPLEX 
PRODUZIDOS POR DIFERENTES PROCESSOS 

Os aços inoxidáveis duplex (AID) são ligas Fe-Cr-Ni-Mo, com baixo teor de carbono, que apresentam uma favorável combinação entre propriedades mecânicas e 

resistência à corrosão. Estas características são atribuídas principalmente à microestrutura bifásica e refinada, típica destas ligas, composta de proporções semelhantes 
entre as fases ferrita e austenita. Por essa razão, os AID são amplamente utilizados em vários segmentos da indústria, especialmente em aplicações offshore. No 

entanto, os componentes feitos de AID podem apresentar um decréscimo das suas propriedades quando experimentam faixas de temperatura indesejáveis, devido a 

processos incorretos de fabricação. Podem se precipitar fases intermetálicas que provocam a fragilização e perda de resistência à corrosão. Este trabalho apresenta os 
efeitos do envelhecimento a 475°C, temperatura na qual a cinética de precipitação da fase alfa linha (α‟)   mais intensa, por diferentes tempos, nas propriedades 

mecânicas e na resistência à corrosão localizada por pites de aços inoxidáveis duplex produzidos por diferentes processos de fabricação: fundição e trabalho mecânico 

(laminação). Os resultados mostram que as propriedades mecânicas, como tenacidade e dureza, são mais sensíveis ao envelhecimento, tendo sido afetadas já nas 
primeiras 4 horas de tratamento térmico. Não foi evidenciado queda de resistência à corrosão no aço trabalhado, mesmo após 12 horas de envelhecimento. Contudo, o 

AID fundido mostrou um comportamento semelhante somente até 8 horas de tratamento, evidenciando uma queda na resistência à corrosão nas amostras envelhecidas 

por 12 horas. 
João Vitor Matias jvsmatias@gmail.com Instituto Federal Fluminense campus São João da Barra Allysson Tavares, Pedro Henrique Araújo 
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ESTUDO COMPARATIVO DO PROCESSO DE INFUSÃO SOB A AÇÃO DE UM RETARDANTE DE FLUXO DE RESINA, APLICADO A FABRICAÇÃO DE 

COMPÓSITOS POLIMÉRICOS REFORÇADOS POR FIBRAS NATURAIS 

Neste trabalho será apresentado o estudo do processo de infusão de resina sob a ação de um retardante de fluxo de resina, aplicado a fabricação de um material 
compósito de matriz poliéster, reforçado por fibra natural de juta em forma de tecido orientado contínuo e bidimensional. A matriz é composta por poliéster tereftálico 

pré-acelerado. Foram fabricados compósitos utilizando duas configurações no sistema de infusão. Uma delas utilizando: uma camada de tecido de juta, tecido 

desmoldante e tela polimérica (meio distribuidor), outra, utilizando uma camada de tecido de juta, tecido desmoldante, tela polimérica (meio distribuidor) e um tecido 
retardante da frente de fluxo da resina, fixado próximo ao canal de saída (final do fluxo). O papel do tecido retardante da frente de fluxo da resina é desacelerar a 

velocidade de frente de fluxo da resina, a fim de obter uma melhor distribuição da resina polimérica na placa apresentando uma melhor resistência mecânica e 

acabamento. Por fim, foi analisado a velocidade da frente de fluxo de resina nas diferentes configurações e posteriormente as placas produzidas foram submetidas a 
ensaio de tração a fim de avaliar o comportamento mecânico das mesmas, onde notou-se um aumento de 7,5% na tensão de ruptura da placa com tecido retardante em 

comparação a sem retardante. 

José Junior adebraldo@gmail.com Universidade Federal do Oeste do Pará Marcello  Sousa, Jailmar miranda, Thiago  Moreira 
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AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA À ABRASÃO POR IMPACTO DE REVESTIMENTO DURO DEPOSITADO PELO PROCESSO DE ASPERSÃO TÉRMICA 
POR ARCO ELÉTRICO 

O uso de facas de corte na colheita de cana de açúcar mecanizada expõe esses componentes a desgaste abrasivo e impacto, simultaneamente. Esse tipo de componente 

comumente apresenta falha com pouco tempo de uso devido à agressividade desse tipo de solicitação. Com o intuito de aumentar a vida útil desse tipo de componente é 
aplicado revestimento duro de Fe-WC, aplicado por aspersão térmica. O intuito deste trabalho é otimizar o revestimento Fe-WC aplicado pelo processo arco elétrico 

(ASP), na forma de arame tubular. Para aplicação do revestimento, as facas foram previamente jateadas com óxido de alumínio marrom, a fim de proporcionar limpeza 

e rugosidade superficiais adequados. A seção transversal dos revestimentos foi analisada por MEV, sendo realizada contagem de carbonetos no revestimento. Além das 
facas, foram preparados corpos de prova para ensaio de aderência por tração, conforme a norma ASTM C-633. Para avaliar a resistência ao desgaste dos revestimentos 

aspergidos foi utilizado o ensaio de abrasão com impacto (CIAT). As facas (três cada vez) foram testadas durante 3 minutos. Cada teste foi repetido quatro vezes, 

totalizando 12 minutos de ensaio, para verificação de eventuais tendências. Foram utilizadas partículas de pedra britada com tamanho médio de 8 mm. O resultado dos 
ensaios de tração comprovou que nenhum dos parâmetros estudados proporcionou variação significativa na aderência dos revestimentos. Já o ensaio de abrasão com 

impacto mostrou que o parâmetro mais significativo é a corrente, sendo a variação da temperatura de pré-aquecimento o parâmetro menos significativo. Também foi 

possível observar uma relação direta entre quantidade de carbonetos no revestimento e o aumento da resistência ao desgaste abrasivo com impacto. 
Pedro Polato Bites Costa pedro.bites@gmail.com Universidade Federal do Paraná Walter Nikkel, Gustavo Bavaresco Sucharski, Ramón Sigifredo Cortés Paredes 
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SOLDAGEM POR FSW (FRICTION STIR WELDING) DA LIGA DE ALUMÍNIO 6063T6 UTILIZANDO FERRAMENTA CIRCULAR E CÔNICA 
O processo de soldagem por fricção (FSW – Friction Stir Welding), soldagem em estado sólido, é uma nova técnica utilizada para fusão de materiais sem haver junção 

dos mesmos. As ligas de alumínio são submetidas a uma variedade de tratamentos térmicos, objetivando a obtenção de melhores propriedades mecânicas. Entretanto, 

estes tratamentos térmicos podem provocar susceptibilidade a diferentes tipos de ataques localizados (pite, corrosão intergranular e esfoliação). A qualidade da 
soldagem está ligada aos diversos parâmetros do processo (geometria da ferramenta e sua inclinação em processo, a velocidade de avanço da soldagem e a velocidade 

de rotação do ferramental). As propriedades mecânicas do material após o processo FSW são semelhantes ao seu estado inicial, que favorece a aplicação deste processo 

em diversos segmentos, principalmente aeronáutico. O trabalho visa realizar análises por macroscopia para avaliar a zona termicamente afetada (ZTA) e a 
microestrutura do material, verificando se houve variação sobre suas características iniciais ou falhas na área soldada, uma vez que a mesma sofrerá superaquecimento 

no ponto central da junção das peças e nas extremidades. O estudo consiste em unir duas placas compostas por uma liga de alumínio 6063T6 através de uma ferramenta 

rotativa que, ao entrar em atrito com as placas, se aqueceram e realizaram o processo de soldagem por fricção. O presente trabalho visa apresentar o resultado sobre a 
caracterização de uma solda FSW com uma ferramenta cônica e circular da liga de alumínio 6063T6 em diversas aplicações nas áreas de Engenharia de Fabricação 

Weber Mesquita weber.mmesquita@gmail.com Centro Universitário de Itajubá - FEPI Weber Mesquita, Carlos Alberto Castro, José Veríssimo Ribeiro de  Toledo, 

Paulo Paulista, Daniel Amancio 
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DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS EM MOLDES DE INJEÇÃO DE TERMOPLÁSTICOS 
O desenvolvimento da tecnologia no setor de moldagem de polímeros está em crescente evolução, na qual a injeção de termoplásticos vem se destacando, muito devido 

a sua repetitividade e rápidos ciclos de produção que permitem alta produtividade. Porém para pequenas quantidades de peças, o processo de injeção pode não se tornar 

atraente devido ao alto custo do molde. O processo de injeção consiste essencialmente no aquecimento do polímero até a temperatura de trabalho, num cilindro 
aquecido e seu deslocamento forçado para o interior de um molde com as formas das peças desejadas, onde o polímero solidifica devido ao sistema de refrigeração. A 

peça moldada é, então, extraída do molde por meio do sistema de extração. Nesse ciclo o tempo de refrigeração tem grande importância, pois é o tempo mais longo do 

processo e, portanto tem grande impacto na produtividade do processo além de influenciar a qualidade final do produto. Assim essa pesquisa tem por objetivo analisar 
os sistemas de refrigeração e propor melhorias, visando aumentar a eficiência no ciclo de produção. Neste estudo será utilizado o software computacional Moldflow® 

que permite a simulação de todo o processo, sendo desta maneira possível otimizar o ciclo de produção. 

Lucas Beletatti Avansi lucasavansi@hotmail.com Universidade Federal de Santa Catarina carlos sacchelli, Maikol Drechsler 
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CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL DE JUNTAS SOLDADAS DE AÇO INOXIDÁVEL SUBMETIDAS A CORROSÃO 

A soldagem TIG (GasTungstenArcWelding) é empregada na fabrica ão de dutos flexíveis “risers” que são utilizados para o escoamento offshore de petr leo desde as 

plataformas produtivas até o local de armazenamento ou processamento. Esse tipo de soldagem é muito utilizado devido ao seu bom acabamento e ao seu baixo custo. 
Entretanto, assim como todo processo de soldagem o aporte de calor é alto e causa mudanças estruturais e químicas no material, o que promove o início do processo de 

corrosão. A corrosão intergranular é uma degradação do material por meio da precipitação de carbonetos de cromo nos contornos de grão do aço inoxidável e promove 

a perda das características inerentes ao material. Assim, este trabalho propõe-se a estudar e analisar esse mecanismo para determinar ou não a viabilidade do uso dos 
aços inoxidáveis AISI 316L e UNS S32304, austenítico e duplex respectivamente, para a confec ão dos dutos “risers”. O objetivo desse trabalho é analisar o 

comportamento da ZAC de juntas soldadas dos aços inoxidáveis AISI 316L e UNS S32304 quando expostas a um meio corrosivo. Para isso, foram feitos ensaios 

potenciodinâmicos nas amostras a fim de induzir a corrosão frente a sensitização do material e posteriormente foram feitas análises em microscópio óptico para que 
fosse possível verificar a microestrutura final e compará-la com as previstas pelas normas como seguras para aceitação do uso do material. Os resultados obtidos 

mostram que tanto o aço austenítico quanto o duplex sofrem corrosão intergranular, mas são aceitáveis para o uso proposto, sendo o AISI 316L superior devido a 

viabilidade econômica e melhor desempenho no ensaio potenciodinâmico. 
Rafael Sena de Andrade senaengmec@gmail.com Universidade Federal de Sergipe Alessandra Gois Luciano de Azevedo, Yanna Lesley Araujo, Ericles Xavier 

Marques de Araújo, Matheus Barbosa, Raphael Souza Rodrigues 
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ESTUDO DE DESGASTE DE LIGAS DE ALUMÍNIO SUBMETIDAS AO  TRATAMENTO TÉRMICO DE SOLUBILIZAÇÃO E ENVELHECIMENTO 

Este trabalho tem como objetivo analisar as propriedades mecânicas e a resistência ao desgaste de três ligas de AlSiCu, submetidas ao tratamento térmico de 
solubilização na temperatura de 500 °C e o envelhecimento na temperatura de 180 °C com tempos de 1, 10, 25 e 50 h. As ligas estudadas foram AlSi6Cu3,5, 

AlSi8Cu3,0 e AlSi10Cu1,0. Os corpos de prova foram confeccionados a partir de blocos Y vazados em processo de fundição moldagem cold Box. As técnicas de 

ensaios utilizados foram: espectrometria, metalógrafa, ensaios mecânicos, medição de dureza (HB), análise de superfície (rugosidade), desgaste pino sobre disco 
(ASTM-G99-05) e roda de borracha (ASTM-G65-04). Os ensaios mecânicos, microestruturais, desgaste e de rugosidade superficial foram realizados na condição bruta 

de fundição e após tratamento térmico. Os mecanismos de desgaste foram identificados por microscopia eletrônica de varredura. Em relação a dureza, a liga 

AlSi8Cu3,0 apresentou melhores resultados na condição bruta de fundição e a liga AlSi6Cu3,5 após tratamento térmico nos tempos de 10, 25 e 50 h, sendo equivalente 
a liga AlSi8Cu3,0 apenas no tempo de 1h. A liga AlSi8Cu3,0 apresentou os melhores resultados de resistência ao desgaste na condição bruta de fundição e após 

tratamento térmico nos tempos de 1, 10 e 25 h, sendo que no tempo de 50 h a liga AlSi6Cu3,5 apresentou melhores resultados. 

Márcio Paulo marcio70paulo@gmail.com  Unisociesc Kassim S. Al-Rubaie 
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INFLUÊNCIA DOS NÓDULOS NA RESISTÊNCIA AO DESGASTE DO FERRO FUNDIDO NODULAR PERLÍTICO EM DESLIZAMENTO COM A CHAPA 
DE AÇO PARA ESTAMPAGEM EXTRA PROFUNDA – INTERSTICIAL FREE (EEP-IF) 

Este trabalho tem como objetivo avaliar a influência dos nódulos na resistência ao desgaste de pinos de ferro fundido nodular em deslizamento recíproco contra uma 

chapa de aço para estampagem extra profunda – Intersticial free (EEP-IF). Os pinos de ferro fundido foram extraídos de uma barra redonda obtida por fundição 
contínua, processo FUCO®, nas seguintes posições: superfície da barra (maior velocidade de resfriamento), meio raio da barra (velocidade de resfriamento 

intermediária) e centro da barra (menor velocidade de resfriamento). Através da extração dos pinos em diferentes posições na barra foi possível variar o número dos 

nódulos de grafita.  Por caracterização microestrutural foi possível determinar valores de 1535 nod/mm² na superfície e 627 nod/mm² no centro da barra.  Para se obter 
uma matriz perlítica nas três posições o ferro fundido nodular foi submetido a um tratamento térmico de normalização. O comportamento tribológico foi investigado 

nas três posições em contato com a chapa de aço para conformação extra profunda - intersticial free (EEP-IF), utilizando a técnica de ensaio por deslizamento 

recíproco, baseado na norma ASTM 133-05. Nos resultados, o coeficiente atrito para o par tribológico não mostra diferenças significativas entre as três posições. O 
volume removido nos ensaios tribológicos foi determinado em função da calota esferica desgastada na ponta dos pinos para cada posição, onde observa-se maior 

desgaste em volume, na posição superfície com maior numero de nod/mm². A chapa de aço apresenta trilhas com desgastes severos, característico de desgaste abrasivo 

com adesão de material. 
Sergio Manenti sergio.manenti27@gmail.com Pontifícia Universidade Católica Ricardo Torres, paulo victor marcondes, Paulo Soares 
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TRIBOLOGY BEHAVIOUR OF CARBON-BASED COATINGS DEPOSITED BY PLASMA ENHANCED TECHNIQUES 
Tribology has been a problem with the global industrial scenario. Some billions of dollars are lost every year arising for this, United states show a study that 2% of his 

gross national product are lost , as well as England and Germany that lost 1% and 2.5% of GNP respectively. The carbon-based coatings could be an alternative to 
mitigate wear and improve lubrification in this scenery. The oil and gas industry has suffered from this problem, leading impurities and containing the oil. As a result 
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leaks and corrosion damage this industry sector. In this project, the goal is to investigate the tribology behavior of the carbon-based coatings, deposited on AISI/SAE 
4140 steel, obtained by three different deposition technique: PIID (Plasma Immersion Ion Deposition), HiPIMS (High Power Impulse Magnetron Sputtering) and 

PIID+PEMS (Plasma Enhanced Magnetron Sputtering). Nitrided and non-nitrided samples were investigated to compare the three different techniques. Adhesion 

evaluation and characterization of this DLCs were investigating too. 
Tuany Neves tuany_neves@hotmail.com Pontifícia Universidade Católica Ricardo Torres, Paulo Soares 
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PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO PARA O CONTROLE DE METAIS PESADOS EM INDÚSTRIAS DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS 

 
Com a globalização e as indústrias em ritmos acelerados, a sociedade está mais empenhada na preservação do meio-ambiente e o controle dos metais pesados em 

componentes automotivos é uma parte desta batalha. Metais pesados são grandes poluidores do meio ambiente, pois devido à sua decomposição, solo e água são 

contaminados, que por sua vez podem biocumular nos seres humanos. Nos seres vivos são permitidas pequenas quantidades de metais, no entanto, se estes limites 
forem ultrapassados, inúmeras doenças irreversíveis como o câncer podem se manifestar. Embasado nesse conceito e nas regulações de outros continentes, como 

Europa e Ásia, onde as restrições de metais pesados são bem rigorosas, o presente artigo engloba as normas ELV e Directiva RoHS para regulamentação quanto ao 

controle de substâncias químicas; descrevendo equipamentos como Raio X, ICP-OES, UV-Mini, GC-MS e métodos de análise que podem ser utilizados na 
identificação dos metais pesados. Por fim é realizado a implantação e aprovação nos fornecedores através de auditorias internas e externas, homologação, 

rastreabilidade e fornecimento do produto ao cliente, garantindo assim, a redução da contaminação do mesmo. 

Bruno Mello de Freitas, bfreitas@uea.edu.br, Universidade do Estado do Amazonas Solenise Pinto Kimura, Raimundo Nonato Alves da Silva, Lilian Sandy 
Vasconcelos Azevedo, Willian Silva Cardoso, Guilherme dos Santos Moreira, 
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INCERTEZA DE MEDIÇÃO NO ENSAIO DE FADIGA PARA DIFERENTES RUGOSIDADES SUPERFICIAIS 

Industrial processes may be controlled by a series of mechanical tests, and testing reliability depends on the measurement uncertainty values. Fatigue testing is one of 
the most important tests in the mechanical field, because it describes material behavior when subjected to dynamic efforts. Material behavior depends on surface 

roughness, because it modifies supported tension when material is subjected to dynamic forces. The main goal of this article is to determine the expanded uncertainty of 

the SAE 316L stainless steel when submitted to the fatigue test for both the number of cycles and the „adjusted stress‟ due to the influence of surface finish. The 
measurement uncertainty were obtained for three different levels of stress (480 MPa, 500 MPa and 520 MPa) in three different surface finishes (Ru1, Ru2 and Ru3). 

Each level of roughness is represented by a different surface finish experimentally determined by a profilometer and mathematically represented by varying Rz. Using 

the Monte Carlo method it was possible to determine the expanded uncertainty of the „adjusted stress‟. The extended uncertainty of the number of cycles was calculated 
based on the dispersion of the results the number of cycles supported by each specimen. The measurement uncertainty of results for the „adjusted stress‟ show with 

acceptable values within the given criterion by ASTM E466 

.Lisiane  Trevisan lisiane.trevisan@farroupilha.ifrs.edu.br Instituto federal do Rio Grande do Sul - Campus Farroupilha Daniel Antonio Kapper Fabricio 
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CALIBRAÇÃO ESTÁTICA E DINÂMICA DE UM TORQUÍMETRO UTILIZADO EM ENSAIOS SIMULATIVOS DE DESGASTE DE DEPOSITO BRASADO 
A confiabilidade nos resultados de medição indicados pelos diversos instrumentos é de fundamental importância em todas as áreas do desenvolvimento experimental. 

Mais do que isso, a calibração de instrumentos de medição deve ser relatada em um certificado de calibração contendo toda a informação requerida pelo método 

utilizado. É recomendada a calibração dos instrumentos periodicamente em função do rápido deterioramento das características metrológicas devido ao mau uso, 
choques, etc. Neste contexto, este trabalho apresenta a calibração estática e dinâmica de um torquímetro, construído com extensômetros, utilizado para medir os 

esforços de torção em placas de teste com substrato em aço AISI 4340 recoberto com depósito brasado durante ensaios de desgastes. O objetivo central desta calibração 

é verificar a existência da linearidade da resposta entre tensão e torque e consequentemente certificar se o sensor opera mecanicamente na zona elástica ou plástica. 
Assim, primeiramente, foi necessário verificar as condições de construção estruturais e de funcionamento do sistema de medição existente. Logo após, são apresentados 

os métodos utilizados para a calibração estática e dinâmica e os seus respectivos resultados. Dentre os resultados avaliados cita-se a sensibilidade estática de carga, 
sensibilidade estática de descarga, sensibilidade estática global, limiar de torque, curvas de histerese estática do sistema, curvas de carga e descarga estática, 

sensibilidade dinâmica e análise da frequência de operação dinâmica do instrumento. Para a análise da frequência de operação dinâmica são apresentadas as funções de 

transferências, os desvios de fase, coerência e densidade espectral do sistema de medição. Conclui-se pela aplicabilidade da metodologia utilizada, por meio da 
calibração estática e dinâmica, a reutilização do sensor nos ensaios simulativos da qualidade de depósito brasado. 

Lucas Nascimento eng.lucasalves@gmail.com Universidade Federal de Uberlândia Lucas Nascimento, Louriel Vilarinho, Marcelo Braga dos Santos, Francisco 

Lepore 
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ANÁLISE DE DOCUMENTOS NORMATIVOS RELEVANTES DE CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO CONVENCIONAIS QUANTO A SUA 
ADEQUAÇÃO À ISO 14978 

Existem muitos fatores que influenciam na qualidade do processo produtivo e, consequentemente na obtenção de produtos manufaturados de acordo com as suas 

especificações técnicas. Um destes fatores é devido ao sistema de gestão da metrologia industrial, que deve garantir a execução e interpretação correta dos resultados de 
medição. Para isto, os instrumentos devem ser calibrados e verificados e, quando forem selecionados adequadamente, irão reunir condições para realizar a tarefa de 

medição de forma coerente. Um número crescente de empresas tem feito uso de laboratórios acreditados para realizar a calibração de seus instrumentos de medição. E 

consequentemente, estes laboratórios deveriam seguir documentos normativos para definir seus métodos de calibração e analogamente, definir as características 
metrológicas do processo. Possibilitando assim, a validação de seu método de calibração. Os documentos normativos de instrumentos de medição convencionais de 

especificação geométrica em âmbito internacional emitidos pela ISO (International Organization for Standardization), em suas revisões mais recentes, estão sendo 

baseados na norma ISO 14978 (2006). Esta por sua vez, define as características metrológicas para a realização da calibração de instrumentos de medição de 
especificação geométrica mais simples. No Brasil, somente parte das normas ABNT NBR de instrumentos de medição convencionais de especificação geométrica 

foram revisadas recentemente. Existe também no Brasil o documento DOQ-CGCRE-004, com orientações sobre os requisitos mínimos a serem seguidos pelos 

laboratórios acreditados na realização de calibrações no grupo de serviços de calibração em metrologia dimensional, o qual aborda as características metrológicas para a 
calibração dos equipamentos; no entanto necessitando de atualizações. Este artigo teve como objetivo realizar uma análise sobre o documento DOQ-CGCRE-004 em 

relação às normas ISO e NBR vigentes e posteriormente, propõe uma adequação para as terminologias quanto às características metrológicas estabelecidas na ISO 

14978 (2006). 
Guilherme venturi guigaven.gv@gmail.com Universidade Federal de Santa Catarina Sueli Fischer Beckert 
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MEASUREMENT DESIGN FOR DIMENSIONAL CONTROL OF FUNCTIONAL MICRO-SCALE FEATURES ON MICROFLUIDIC MOULDS 

Manufacturing-related technologies and machine tools for micro-machining have experienced enormous advances in recent years due to the increasing demand for 

micro-structured parts with optical functional surfaces in industry and research. Micro-milling operations have been tested for manufacturing microfluidic moulds using 
different strategies in the project Micro-Milling Process Optimization - Micro-O, operated under the BRAGECRIM program. Focusing specifically on the micro-scale 

product development loop, metrology plays a vital role as it generates information and knowledge for manufacturing optimization. The matter of defining suitable 

measuring techniques for microfluidic mould features, particularly for micro-scale features of size and surface roughness, is addressed in this work. Design needs for 
surface roughness disable classical roughness testers for the measuring task. Thus two measuring systems based on different working principles are evaluated under the 

uncertainty perspective; the main findings are reported and discussed. For features of size (FOS) such as micro-channel width and height, coordinate measuring 

machines with multisensor capabilities are chosen. Considering the so-called integrative framework proposed in previous researches, the experimental approach 
specified in ISO 15530-3 is applied to enhance measurement knowledge and therefore to estimate the measurement uncertainty. The measurement setup, tests and 

results are detailed in this paper. 

Crhistian Baldo crhistian.baldo@ufabc.edu.br Universidade Federal do ABC Luciana Wasnievski da Silva de Luca Ramos, Jan Mewis 
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DEVELOPMENT AND EVALUATION OF A MEASUREMENT-ASSISTED SHIPBUILDING ASSEMBLY PROCESS 
Quality and productivity enhancement of large-scale assembly processes in ship construction can be obtained by introducing measurement-assisted assembly (MAA). 

MAA consists in using advanced 3D measurement systems to enable direct, fast and sometimes even automatic part-to-part assembly without iteration. This 

experimental research project aims to develop, demonstrate and evaluate the MAA concept for the assembly of hull blocks of medium and large sized vessels. An 
indoor-GPS (iGPS) and a robotic total station are used as measurement systems. Experiments have been carried out to evaluate aspects related to metrological 

performance, functionality and robustness of the measurement systems. Results of laboratory and field experiments are presented. These results indicate that both iGPS 

and robotic total station are suited for the intended application. Advantages and drawbacks of both systems are discussed. The results reported in this paper are being 
used in the development of an experiment to simulate an automatic assembly of hull blocks using a Stewart Platform. 

Mauricio de Campos Porath  mauricio.porath@ufsc.br Universidade Federal de Santa Catarina Roberto Simoni, Raquel de Araújo Nunes, Adriano Bertoldi 
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UM GR&R EXPANDIDO PARA AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE RUGOSIDADE 

O objetivo principal da presente pesquisa é a comparação entre dois sistemas de medição de rugosidade à partir de um GR&R expandido. O estudo convencional da 

repetitividade e reprodutividade do sistema de medição (Gage Repeatability and Reproducibility - GR&R) leva em conta operadores e peças como fontes de variação. 
Entretanto, o instrumento de medição também pode ser considerado uma fonte de erro de medição. No caso da medição de rugosidade superficial de peças metálicas 

usinadas, existem instrumentos de medição sem contato, perfilômetros e rugosímetros portáteis. Os perfilômetros são instrumentos que podem ser utilizados para 

medição de perfil e rugosidade enquanto os rugosímetros portáteis são dedicados a medição de rugosidade. Com a finalidade de comparar a capacidade de medição do 
rugosímetro portátil e do perfilômetro, a partir da repetitividade de cada instrumento, além da estimativa do erro sistemático considerando a diferença entre médias, tais 

instrumentos foram considerados em um GR&R expandido. Foram consideradas nove peças, três operadores e três replicações totalizando 162 medições. Em relação a 

rugosidade média (Ra) pode-se observar que há uma diferença considerável na repetitividade dos instrumentos avaliados e o rugosímetro portátil apresentou maior 
capacidade de medição em relação ao perfilômetro. 

Fernanda Oliveira fernandasouza.o@hotmail.com Universidade Federal de São João del Rei Rafaela Marques, Robson Pereira 
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ESTUDO GR&R DE MEDIÇÕES DE RUGOSIDADE E CILINDRICIDADE DE FUROS OBTIDOS POR FRESAMENTO HELICOIDAL INTERPOLADO NO 

AÇO AISI H13 ENDURECIDO 
O processo de fresamento helicoidal interpolado possibilita a obtenção de furos acabados em uma única operação. Para garantir a intercambialidade, os furos obtidos 

devem apresentar acabamento superficial e erro geométrico dentro dos níveis de tolerância estabelecidos. Com a finalidade de averiguar a capacidade dos 

procedimentos e dos sistemas de medição de rugosidade e circularidade, um estudo da repetitividade e reprodutividade (Gage repeatability and reproducibility - 
GR&R) foi proposto. Foram considerados três operadores, dez peças e um sistema de medição para rugosidade e outro para circularidade. As peças foram selecionadas 

considerando diferentes níveis de acabamento geométrico e microgeométrico, de forma a averiguar a capacidade de cada operador e dos sistemas de medição de 

medirem diferentes níveis da escala do instrumento. Além do mais, cada operador mediu cada peça duas vezes para avaliar a repetitividade dos procedimentos dos 
sistemas de medição.  Uma vez que as respostas de rugosidade e circularidade consideradas apresentaram estrutura de correlação estatisticamente significativa, foi 

utilizada a análise de componentes principais viabilizando a avaliação da estrutura de variância - covariância das respostas. Os resultados apresentados garantem a 

capacidade de medição de rugosidade e circularidade dos furos obtidos pelo processo de fresamento helicoidal interpolado no aço AISI H13 no estado endurecido. 
Rafaela Marques rafaelaamm@hotmail.com Universidade Federal de São João del Rei Robson Pereira, Anderson Paiva, João Roberto Ferreira 
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APLICAÇÃO DA VISÃO DE MÁQUINA: UMA ABORDAGEM EM BICOS INJETORES DE COMBUSTÍVEL COM O USO DE UMA MÁQUINA DE 

MEDIÇÃO POR COORDENADAS 
É evidente que com o crescente avanço da indústria manufatureira exista a necessidade de um controle de qualidade eficiente, que atenda essa demanda produzida 

dentro de um espaço de tempo cada vez mais curto. Em função disto, as Máquinas de Medição por Coordenadas (MMC) são amplamente empregadas para inspeção de 

diversos componentes na indústria atual, pois além de contarem com o Comando Numérico Computacional (CNC) – o que torna o processo de medição muito mais 
rápido do que os métodos convencionais - podem ainda medir inúmeras geometrias, uma vez que dispõem de diversos sensores que são adequados para várias 

situações, por conseguinte, dificilmente haverá uma configuração que a MMC não possa medir. As medições efetuadas por uma MMC podem ser divididas em dois 

grandes grupos: as medições por contato e as medições sem contato. As medições por contato utilizam o sensor de toque, conhecido como apalpador, que coleta pontos 
coordenados na peça medida com a deflexão do sensor quando houver o toque. As medições sem contato podem ser realizadas com o sensor laser ou uma câmera 

digital. O presente artigo tem como objetivo apresentar algumas aplicações de medições sem contato com a utilização de uma MMC, que incorpora uma câmera CCD 

(Charge-Coupled Device), em bicos injetores de combustível, pois estes componentes apresentam microfuros que não poderiam ser medido com um sensor de toque 
convencional. 

Marlio Antonio da Silva marlio.antonio@live.com  Universidade Federal da Paraiba JOAB ANDRADE, Manoel Fideles, JOSE CARLOS DE  LIMA JUNIOR, 

Joao Silva 
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EFEITO DAS CONDIÇÕES DE USINAGEM DO TORNEAMENTO (FACEAMENTO) E DO MÉTODO DE MEDIÇÃO DA RUGOSIDADE NOS 
PARÂMETROS RP E RV 

Este trabalho tem como objetivo avaliar o efeito dos fatores material (M), tipo de medição (TM), profundidade de corte (ap) e avanço (f), nos valores dos parâmetros de 

rugosidade Rp e Rv, em amostras fabricadas em alumínio comercial (Al), aço carbono SAE 1020 (AC) e ferro fundido cinzento (FF), obtidas pelo processo de 
torneamento (faceamento por torneamento ou torneamento radial ou torneamento de faceamento) usando quatro regimes de corte diferentes (E1, E2, E3 e E4). Os 

parâmetros de rugosidade foram obtidos por meio de um rugosímetro eletromecânico com ponta de diamante de raio igual a 2 µm. Para efeitos comparativos, as 

amostras também foram medidas por interferometria de luz branca, de modo que os resultados encontrados na medição por interferometria foram utilizados como 
referência. A incerteza associada à medição foi estimada aplicando o método GUM (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição). A análise dos resultados foi 

efetuada por meio da análise de variância (ANOVA). Conforme os resultados obtidos, se observou que os valores dos parâmetros Rp e Rv foram influenciados de 

forma estatisticamente significativa pelo material da peça, pelo avanço da ferramenta e pelo tipo de medição utilizado, sendo o parâmetro de pico Rp o que sofreu 
maior influência. 

Walter dos Santos Motta Neto waltermottaneto@hotmail.com Universidade Federal de Uberlândia Rosenda Arencibia, Luciano José Arantes, Eder Silva Costa 
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AVALIAÇÃO DA EXATIDÃO DE UM CENTRO DE USINAGEM EM ENSAIO DINÂMICO POR MEIO DE PEÇA PADRÃO USINADA 

As máquinas-ferramenta CNC possuem não idealidades geométricas, sofrem deformações dinâmicas e erros de controle, dentre outros, que se transferem diretamente 
às peças usinadas, limitando sua precisão. Para evitar que máquinas com erros acima do aceitável continuem operando e gerando problemas dimensionais nos produtos 

e suas consequências, é muito importante a prática de ensaios geométricos periódicos. Estes ensaios geométricos de máquinas-ferramenta são fundamentais para a 

garantia da qualidade dimensional das peças usinadas, na medida em que permitem tomar várias ações preventivas e corretivas para otimizar a exatidão de trabalho das 
máquinas, inclusive com a correção de erros pelo CNC da máquina. Vários são os métodos possíveis de emprego para estes testes, como instrumentos e padrões 

dimensionais ou interferômetro laser, que avaliam a máquina em modo estático ou quase estático. Uma forma indireta de avaliação, que permite inferir sobre erros de 

geometria da máquina ferramenta e também sobre erros dinâmicos é o método da peça padrão usinada. Peças padrão ou a própria peça fabricada em série, são usinadas 
em condição de acabamento e medidas, normalmente em máquinas de medir por coordenadas. A partir dos desvios observados na peça em relação às dimensões 

programadas, avalia-se a exatidão de trabalho da máquina-ferramenta. É a condição mais direta para o ensaio de máquinas-ferramenta, já que se avalia o produto da sua 

função. [2] Considera-se este tipo de ensaio mais realista já que erros de controle, esforços de corte e influências térmicas estão presentes de forma mais significativa, 
na condição real de trabalho da máquina. O método é rápido e de baixo custo, fornecendo uma avaliação geral do estado da máquina. No entanto, a separação das 

diversas fontes de erros da máquina é mais difícil e, dessa forma, os resultados podem ter pouca utilidade para a correção de erros no CNC. Deve-se tomar cuidado, 

ainda, com desgastes de ferramenta. O projeto da peça deve conter geometrias que permitam avaliar os principais erros estáticos e dinâmicos da máquina, a partir dos 
resultados de sua medição em uma máquina de medir por coordenadas. Neste artigo o método da peça padrão usinada é empregado para avaliar erros estáticos e 

dinâmicos de um centro de usinagem vertical de 3 eixos. O projeto da peça padrão, sua usinagem e medição em uma máquina de medir por coordenadas, bem como e o 

posterior tratamento dos resultados são apresentados e discutidos no artigo final. 
André Roberto Sousa asousa@ifsc.edu.br Instituto Federal de Santa Catarina Gabriel Feiten, Gabriel Costa Sousa, Zair Fernandes Abrão 
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AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE DE MANCAIS AEROSTÁTICOS  DE MÁQUINA DE MEDIR POR COORDENADAS 
Os mancais aerostáticos são classicamente empregados em máquinas de alta precisão como máquinas-ferramenta de ultra precisão e máquinas de medir por 

coordenadas. Sua característica conceitual e construtiva os torna pouco sensíveis às variações de temperatura, com alto nível de amortecimento, muito baixo atrito, 

nenhuma geração de calor, capacidade de suportar cargas em direções diversas e desgaste muito baixo ao longo do tempo. Altas velocidades de trabalho e alta 
estabilidade de posicionamento são possíveis com o emprego do ar como filme, superiores aos mancais de deslizamento por contato ou por filme de óleo. Se adequam 

também a baixas velocidades de trabalho sem falhas de lubrificação, sendo aplicados em sistemas de movimentação com a necessidade de posicionamento fino e baixas 

velocidades de deslocamento. Além disso, o fluido é isento de contaminação sendo liberado no ambiente sem necessidade de tratamento nem agressão ao meio 
ambiente. Nas máquinas de medir por coordenadas os mancais aerostáticos são largamente empregados na sustentação da movimentação dos eixos cartesianos, sendo o 

tipo de mancal mais utilizado especialmente nas máquinas de medir de maior exatidão, havendo algumas poucas máquinas (alta velocidade ou de grandes dimensões) 

com mancais de contato tipo guia linear. Dentre as características citadas acima, os principais atrativos para sua aplicação em máquinas de medir são a estabilidade de 
posicionamento e o atrito mínimo que prolonga a vida útil de guias a um tempo indefinido, desde que o mancal esteja operando sob condições adequadas. Nesta 

aplicação é imperativo que os mancais das máquinas de medir tenham a capacidade de manter sua posição estável ao longo do tempo sob uma carga estática e, sob 

cargas dinâmicas, variem sua posição de modo repetitivo, de modo que esta variação possa ser mapeada e inserida na matriz de correção de erros da máquina de medir. 
Flutuações indevidas com a máquina estática ou em movimento podem introduzir erros aleatórios e aumentar a incerteza de medição da máquina. Este artigo tem por 

objetivos apresentar em detalhes a utilização de mancais aerostáticos em máquinas de medir por coordenadas irá descrever os resultados de ensaios de estabilidade de 

posicionamento de mancais aerostáticos presentes em uma máquina de medir por coordenadas CNC tipo portal do laboratório de metrologia do IFSC, empregando um 
sistema eletrônico de medição de deslocamentos com resolução e exatidão sub micrométrica acoplado à estrutura da máquina de medir. Os ensaios permitem avaliar a 

oscilação vertical do portal da máquina no longo prazo, verificar a sensibilidade da posição do mancal à flutuação de pressão de alimentação na rede de ar comprimido, 

bem como verificar a capacidade de amortecimento dos mancais a cargas dinâmicas geradas pela movimentação da máquina. No artigo completo serão descritos os 
métodos experimentais, a instrumentação empregada bem como os resultados dos ensaios, as conclusões acerca da eficiência dos mancais aerostáticos às condições de 

teste e recomendações para maximizar a eficiência dos mancais e da exatidão da máquina de medir. 

André Roberto Sousa asousa@ifsc.edu.br Instituto Federal de Santa Catarina ADAGIR SAGGIN 
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AVALIAÇÃO DE INCERTEZA EM MEDIÇÃO POR COORDENADAS DE SUPERFÍCIES COMPLEXAS COM APALPAÇÃO LASER 
Os sistemas de medição por coordenadas com apalpadores por triangulação laser têm sido cada vez mais empregados no controle dimensional de peças com superfície 

complexa, notadamente na indústria de ferramentais de estampagem e injeção. Sua notável capacidade de geração de pontos em alta velocidade e em grande quantidade 
permite análises geométricas bastante ricas em toda a extensão da superfície medida. Em comparação com a medição por apalpação de contato a velocidade é muito 

maior bem como a densidade de pontos. No entanto, se os processos de medição com apalpação laser possuem estas vantagens operacionais, por outro lado a incerteza 

de medição é normalmente maior do que na medição por contato. Fontes de influência ópticas tais como a cor e reflexividade da superfície medida, a profundidade de 
foco e resolução da câmera, bem como influências de luminosidade ambientais, influenciam os resultados na medição óptica, o que não ocorre na medição por contato. 

Dada esta condição, a confiabilidade da medição com apalpador laser pode limitar a sua aplicação a situações onde as tolerâncias são mais abertas. Pode também haver 

situações onde as fontes de incerteza estejam sob controle e a exatidão da medição ser adequada para peças mais precisas. Assim, é importante avaliar a incerteza da 
medição para não se limitar a utilização da tecnologia a um nível de exatidão abaixo do que ela é capaz, nem extrapolar sua utilização para situações em que a exatidão 

não permite. Este artigo irá apresentar os resultados de ensaios de avaliação da exatidão de medição de um sistema de medição por coordenadas portátil (braço de 

medição) com apalpação laser no controle de uma peça com superfície complexa. Ensaios foram planejados para reproduzir a condição de medição do sistema com 
apalpador de contato e com apalpador laser em superfície que represente a cavidade de um molde de injeção de plástico. Esta peça será previamente medida em uma 

máquina de medir por coordenadas CNC para se ter uma peça de referência calibrada contra a qual as medições no braço de medição possam ser comparadas. O 

planejamento dos experimentos é fundamentado em normas relativas à medição óptica [1, 2] e contempla várias repetições dos ensaios, de modo que ao final se possa 
avaliar a incerteza das medições nas condições de apalpação por contato e laser. O artigo final irá descrever todo o planejamento e a execução dos experimentos, bem 

como os resultados finais que permitirão delimitar o campo de aplicação do sistema para o controle de tolerâncias de perfil de superfície. O método proposto busca, 

assim, definir um roteiro experimental prático para que usuários dos sistemas de medição por apalpação laser possam empregar para avaliar a exatidão de seus sistemas 
e definir limites de aplicação realistas para os equipamentos. 

André Roberto Sousa asousa@ifsc.edu.br Instituto Federal de Santa Catarina George Henry Wojcikiewicz, Lucas Arthur Dutra Junior, Christiano Fraga Zirbes 

_________________________________________________________________________________________ 
 

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA MEDIDOR DE FORÇAS DE USINAGEM PARA OPERAÇÕES DE MICROFRESAMENTO: SELEÇÃO DO 

ELEMENTO SENSOR 
No processo de microfresamento a resistência das ferramentas às solicitações mecânicas às quais estão sujeitas é significativamente menor, devido aos reduzidos 

diâmetros que as caracterizam, o que faz com que haja um maior risco de quebra. Desta maneira, ser capaz de medir forças em processos de microfresamento pode ser 

útil tanto para objetivos de pesquisa e desenvolvimento, como também para acompanhamento de processo. Este trabalho é parte integrante de um projeto maior que 
visa desenvolver um sistema para realizar medições de forças em operações de microfresamento, de baixo custo, que possibilite a realização de análises comparativas 

qualitativas. O objetivo deste artigo é evidenciar os experimentos e análises que foram realizadas para subsidiar a escolha da tecnologia que será utilizada como 

elemento sensor no protótipo do sistema medidor de forças de usinagem. O trabalho contemplou uma etapa experimental em que sensores de força de alta 
disponibilidade comercial e baixo custo foram testados e tiveram avaliadas suas capacidades para medição do fenômeno, com ênfase principal no tempo de resposta, 

coeficiente de variação, sensibilidade e tempo de recuperação. Os sensores testados foram: cápsulas piezoelétricas PZT, filmes piezoelétricos e resistores sensíveis à 

força. Foi observado que dentre os sensores analisados as cápsulas piezoelétricas PZT são a opção que melhor se aplica aos requisitos demandados por serem capazes 
de captar sinais de força em um tempo de resposta satisfatório evidenciado pela coerência sinal-fenômeno, por possuírem coeficiente de variação médio de 11%, o 

menor entre os testados, e por serem os mais precisos com os menores valores de repetibilidade, em média 1,77. Já o tempo de recuperação das cápsulas piezoelétricas 

PZT é o pior dentre os sensores testados, porém, mostra-se proporcional à força aplicada, quanto menor a força menor o tempo para recuperação. 
Diego Ursulino dos Santos ursulino.diego@gmail.com Faculdade de tecnologia SENAI Cimatec Guilherme Souza 
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MODELO DE INTEGRAÇÃO PARA INSPEÇÃO EM MALHA FECHADA ADERENTE A STEP-NC 
O padrão STEP-NC permite trocar e compartilhar dados de uma peça em todas as fases do processo de produção e com as diferentes tecnologias envolvidas. Este artigo 

apresenta a proposta de um novo modelo de referência de sistema integrado CAD/CAPP/CAIP/CAM/CAI (Projeto, Planejamento de Processo, Planejamento de 

Inspeção, Manufatura e Inspeção Auxiliados por Computador) para a realimentação do processo de manufatura, com base na inspeção em malha fechada aderente ao 
padrão STEP-NC (ISO 14649). Aborda-se neste artigo a implementação dos protocolos de aplicação AP238 e AP219 e modelos AAM (Application Activity Model) do 

STEP-NC para estruturar a informação e o fluxo de dados que apoiam as atividades funcionais no modelo criado. O modelo de sistema integrado 

CAD/CAPP/CAIP/CAM/CAI é analisado, discutido e exposto em detalhes, usando o IDEF0 (Integration Definition for Function Modeling) para a modelagem 
funcional e o EXPRESS (parte 21 da norma ISO 10303) para a modelagem informacional. É proposta uma implementação computacional baseada no sistema STEP 

Modeler desenvolvido na UFSC, incorporando novas funcionalidades associadas à inspeção em malha fechada com base na análise do resultado da inspeção gerada por 

uma Máquina de Medição por Coordenadas. O sistema integrado permite atingir a chamada Manufatura em Malha Fechada, fechando o laço de controle no chão-de-
fábrica associado ao processo de fabricação. 

Cristhian Ivan Riano Jaimes cristhianivanrj@gmail.com Universidade de Brasília Alberto Alvares, Joao Carlos Espindola Ferreira, Julio Cesar Benavente 
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COMPARAÇÃO INTERLABORATORIAL DE MEDIÇÃO DE RUGOSIDADE: ASPECTOS CRÍTICOS NA DETERMINAÇÃO DO VALOR DESIGNADO E DO 

DESVIO-PADRÃO DO ENSAIO DE PROFICIÊNCIA 

Ensaio de Proficiência é uma ferramenta para auxiliar na avaliação do desempenho de laboratórios de ensaios e de calibrações através de comparações 
interlaboratoriais. A importância da realização de programas de ensaio de proficiência (PEP) no País é fundamental para aumentar a credibilidade dos resultados das 

medições e, consequentemente, facilitar o comércio internacional e prevenir barreiras técnicas. A participação em programas de ensaios de proficiência também tem 

sido uma exigência de organismos de acreditação para que laboratórios possam manter suas acreditações nas redes nacionais de calibração ou de ensaios. Usualmente, 
para laboratórios de calibração é utilizado o Erro Normalizado (En) como método estatístico para avaliação do desempenho de um laboratório para realização de um 

serviço de medição. Neste caso, são comparados os resultados de medição do laboratório com os valores de referência (obtidos) com incertezas de medição 

significativamente menores. No entanto, quando se trata de medição de rugosidade, é inviável utilizar este método de avaliação diante da dificuldade de enquadrar um 
determinado laboratório como referência, devido a variabilidade existente no mensurando ou pelas incertezas decorrentes do método de medição. Assim, a aplicação do 

teste z-score é recomendável, o qual mede o desvio do resultado de cada laboratório participante (xpt) a partir do valor designado (μ), por comparação com o desvio 

padrão do ensaio de proficiência ( pt). Considerando que o valor designado e o desvio-padrão do ensaio de proficiência são obtidos dos resultados dos laboratórios 
participantes, uma tratativa de dados discrepantes deve ser realizada. Este artigo compara diferentes métodos estatísticos para determinação do valor designado e do 

desvio-padrão do ensaio de proficiência e faz uma análise crítica sobre suas aplicações em comparações laboratoriais de medição e rugosidade. Um estudo de caso para 

os parâmetros Ra e Rz é conduzido, no qual é demonstrada a viabilidade da utilização do método robusto descrito no anexo C da norma ISO 13528 (2015). 
Thuany Melo thuany_melo@yahoo.com.br Universidade Federal de Santa Catarina Mayara Vanessa Moraes, Sueli Fischer Beckert 
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SISTEMA MECÂNICO MODULAR PARA POSICIONAMENTO DE TUBOS A SEREM UNIDOS POR SOLDAGEM E SUSTENTAÇÃO DA POÇA METÁLICA 

A soldagem atualmente é o principal processo de união de tubos metálicos empregados na construção de dutovias. Para que isso tenha se tornado possível, fez-se 
necessário o desenvolvimento de técnicas e equipamentos de soldagem especializados. Um exemplo destes equipamentos são as acopladeiras internas, que promovem o 

adequado posicionamento entre dois tubos, atuando internamente a eles e eliminando obstáculos ao longo da junta, facilitando a execução da soldagem de maneira 

contínua. Os modelos de acopladeira interna mais difundidos no mercado possuem acionamento pneumático ou hidráulico, e realizam o alinhamento pela expansão 
radial de dois conjuntos de apoios, um em cada lado da junta. Quando expandidos, esses apoios são forçados contra as paredes internas dos tubos, imobilizando-os pelo 

atrito nos locais de contato. Grande parte dessas máquinas possui um sistema de autopropulsão, para deslocamento dentro dos tubos, e um anel expansível de cobre, 

chamado de backing, integrado a um dos conjuntos de apoios, com a função de suportar a poça de fusão. Esses produtos comerciais citados possuem alguns 
inconvenientes: sua concepção mais difundida acaba fazendo com que um modelo seja recomendado para uma faixa restrita de valores de diâmetro interno de tubos; o 

acionamento por vezes não permite um controle preciso da expansão dos apoios, podendo dificultar a execução de um acoplamento adequado na junta; os componentes 

do backing de cobre são de alto custo e cada conjunto é adequado para apenas um diâmetro. Visando atender a demanda de um equipamento prático, confiável e com 
bom custo-benefício, é conduzido no Instituto de Soldagem e Mecatrônica (LABSOLDA, UFSC) o desenvolvimento de uma acopladeira de acionamento mecânico e 

arquitetura modular, visando atender as necessidades do mercado brasileiro. Optou-se pela modularidade para facilitar a realização de eventuais melhorias no projeto e 

variações na concepção para adequá-las às diferentes demandas que possam surgir. O sistema mecânico com acionamento manual permite a adoção de um projeto 
simples, de fácil manutenção e operação. Não obstante, por ser modular, permite adicionar o acionamento por motores e outros subsistemas, a posteriori. Nas máquinas 

comerciais abordadas anteriormente, o backing é composto por sapatas de cobre deslizantes que, quando expandidas dentro da tubulação, formam um anel de diâmetro 

externo igual ao interno da junta a ser soldada. A concepção de acopladeira em desenvolvimento, entretanto, possui um backing composto por dois arcos cilíndricos, 
que se expandem de encontro à parede interna dos tubos mediante deformação elástica. O processo de fabricação adotado é simples e de baixo custo, se comparado ao 

modelo tradicional. Outro ponto forte desse sistema é que, seguindo a ideia de modularidade, ele funciona de modo independente aos apoios, permitindo que, após o 

acoplamento, seja feito um ajuste na posição do backing. 
Hellinton  Direne Filho hellinton.direne@posgrad.ufsc.br Universidade Federal de Santa Catarina Regis Henrique Goncalves e Silva, Gean Gustavo Brum, Fernando 
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PROJETO DE UM SISTEMA ENROLADOR DE CORREIAS TRANSPORTADORAS PARA A INDÚSTRIA DE MINERAÇÃO DE BAUXITA 
Durante a operação de transporte de minério as correias transportadoras são solicitadas a diversos esforços que causam desgaste precoce principalmente de sua 

cobertura e de suas bordas, tornando-se necessárias constantes intervenções de reparos. Quando a espessura da correia atinge um limite em que os reparos não podem 

mais serem realizados, por conta das tensões de fábrica que a correia tem, surge a necessidade da troca da correia. Essa troca é feita com um trator puxando a correia 
usada e passada a correia nova, normalmente essa substituição é feita simultaneamente. Essa troca gera um problema ambiental que é o descarte final da correia usada, 

que pode ser descartada na própria área onde a correia foi substituída, seguida de deslocamento para o setor de descarte da empresa. A partir desses fatos, surgiu a 

necessidade de projetar uma máquina capaz de enrolar essas correias e melhorar o sistema organizacional da empresa, tendendo a reaproveitá-las e reciclá-las. Esse 
trabalho trata de cálculos de dimensionamento e seleção de materiais para um enrolador de correias transportadoras desde suas dimensões, capacidades e perfil 

estrutural do enrolador até a escolha dos componentes que pertencem à máquina. 

César Tadeu Nasser Medeiros Branco cesartadeub@hotmail.com Universidade Federal do Pará Roberto Fujiyama 
_________________________________________________________________________________________ 

 

ANÁLISE DE EMPENAMENTO DE PRODUTOS INJETADOS COM O USO DE FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS 
O processo de injeção de termoplásticos é grandemente utilizado nos produtos manufaturados atualmente. Neste processo há vários parâmetros que devem ser 

regulados para que os produtos oriundos sejam obtidos com qualidade. Assim, o objetivo deste artigo será apresentar um planejamento experimental de um estudo 

envolvendo o empenamento de um produtos injetado. No decorrer do artigo, será apresentado a abordagem aplicada para a coleta dos dados e sistemas de medição 
utilizados, bem como os resultados obtidos. Neste trabalho as ferramentas CAD/CAE serão aplicadas para auxiliar e conduzir os experimentos em ambientes virtuais. 

Lincoln Garcia lincolnrgarcia@gmail.com Universidade Federal de Santa Catarina carlos sacchelli, Sueli Fischer Beckert 

_________________________________________________________________________________________ 
 

PROPOSTA DE MODELO PARA DETERMINAÇÃO DE TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS E AJUSTES CONSIDERANDO OS CUSTOS DE NÃO 

QUALIDADE 
Com o início das transformações na indústria e o foco na redução de custos de não qualidade, houve um crescimento da exigência na definição de tolerâncias 

geométricas e dimensionais dos produtos, impulsionando o estudo metódico das mesmas. Ainda existindo ferramentas como o Projeto para Controle Dimensional 

(Design for Dimensional Control – DDC) constata-se uma inadequação na forma do tratamento da especificação de tolerâncias e a determinação de ajustes durante a 
fase de projeto do produto na maioria das empresas, inexistindo um sistema ou método específico e de simples utilização que o considere. Por meio de técnicas de 

revisão bibliográfica, este trabalho pretende identificar em quais fases do processo de desenvolvimento de produtos o controle dimensional está inserido, com a 

intenção de propor um procedimento que identifique os parâmetros que impactam na especificação de tolerâncias e ajustes nesse processo e que ao mesmo tempo 
considere a análise dos custos de não qualidade resultantes da variação dimensional. 

Robert Eduardo Cooper Ordoñez cooper@fem.unicamp.br Universidade Estadual de Campinas Guilherme Oi, Rosley Anholon 

_________________________________________________________________________________________ 
 

PROJETO MECATRÔNICO DE UM ROBÔ COM CINEMÁTICA PARALELA DELTA LINEAR PARA MANUFATURA ADITIVA 

As máquinas de Manufatura Aditiva (AM - Additive Manufacturing) vêm sendo cada vez mais importante no processo de desenvolvimento de novos produtos na 
indústria moderna. O presente trabalho, trata com o projeto mecatrônico de um robô com cinemática paralela delta linear para aplicações de AM. O projeto ocorre sob 

uma metodologia estruturada para o desenvolvimento de produto baseada em um modelo de referência constituído por três fases principais: 1) na fase de projeto 

informacional, os requerimentos de usuário são levantados e posteriormente transformados em requisitos de projeto através do método QFD, permitindo definir as 
especificações meta do produto final – robô delta linear. 2) na fase de projeto conceitual, é utilizada a matriz morfológica para formular e selecionar sistematicamente 

princípios de solução que permitam definir a arquitetura global do produto – robô delta linear. Finalmente, na fase de projeto detalhado, é apresentada uma análise 

cinemática do mecanismo delta linear a fim de encontrar um modelo matemático que descreve a relação de posição entre o efetuador final e o deslocamento de cada 
atuador. A análise cinemática é imprescindível para controle de posicionamento do robô delta linear. Como resultado do desenvolvimento é construído um protótipo 

funcional do produto a fim de testar e validar os conceitos de solução gerados através da metodologia utilizada. 

Efrain Rodriguez efrainrg92@gmail.com Universidade de Brasília Cristhian Ivan Riano Jaimes, Alberto Alvares 
_________________________________________________________________________________________ 

 

SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DA INJEÇÃO DE TERMOPLÁSTICOS: COMPARAÇÃO DE FERRAMENTAS TIPO CAE 
A utilização de materiais poliméricos por diferentes segmentos da indústria tem crescido a cada ano devido a inúmeras vantagens, sendo a injeção de termoplásticos um 

dos processos mais empregados para viabilizar esta aplicação. Para que este processo seja eficiente e gere produtos de qualidade, é necessário que o material polimérico 
seja processado em um molde e máquina injetora adequada. O molde de injeção deve ser desenvolvido para cada produto injetado, o que o torna uma ferramenta de alto 

PE - Product Engineering 
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valor agregado, onde erros de projeto e fabricação devem ser evitados, pois afetam diretamente a qualidade e o custo do produto final. Neste sentido, nos últimos anos, 
ferramentas computacionais do tipo CAE (Computer Aided Engineering) voltados para a simulação do processo de injeção têm sido disponibilizados para os projetistas 

de moldes e de produtos. Desta maneira, este trabalho tem como objetivo realizar uma comparação entre dois sistemas CAE (SolidWorks Plastics e Moldflow 

Synergy), correlacionando os resultados simulados com os experimentais obtidos no processo de transformação de um produto injetado. O material utilizado foi o 
Poliestireno Cristal (GPPS), sendo processado em diferentes condições para fins de comparação dos valores das massas injetadas preditas pelas simulações, e avaliação 

dos desvios mássicos gerados. Os resultados alcançados demonstraram que ambos os softwares foram capazes de simular com precisão o processo de injeção estudado, 

apesar das pequenas diferenças nas massas injetadas preditas pelos softwares. Ambos os softwares testados foram incapazes de gerar resultados confiáveis em 
condições operacionais com baixas pressões de injeção devido às limitações dos modelos matemáticos em simular os fenômenos viscoelásticos do polímero. 

carlos sacchelli carlos.sacchelli@ufsc.br Universidade Federal de Santa Catarina Diego Alves de Miranda, Maikol Drechsler, André Lourenço Nogueira 

_________________________________________________________________________________________ 
 

DESIGN FOR SUSTAINABILITY - INNOVATION OPPORTUNITIES TO LAPTOP STAND PRODUCTS 

On the extended use situations, the laptop (notebook) causes ergonomic issues, and therefore is described by technical studies as a product highly harmful to the body 
health. The use of an adjustable table is demanded to raise the screen to the user eye-line height in order to alleviate this problem. However, the manufacturing of the 

laptop stand causes high environmental impact, still requiring the production of other complementary peripherals for the stand to be effective. Applying the Life Cycle 

Analysis highlighted a great opportunity of innovation during the evaluation of the manufacturing process of the UpTable portable laptop stand, providing solutions for 
both the ergonomic issue and the manufacturing sustainability. Proposed manufacturing process eliminates the peripherals redundancy and promotes economy of 

supplies with no prejudice to the portability that characterizes the device. 

Anderson Gomes Ferreira anderson.goferreira@gmail.com Universidade Federal de Minas Gerais Bárbara Rangel De Carvalho Mendonça, Dimitri Santos, 
Rafael Mizerani Couto Moreira, Eduardo Romeiro Filho 

_________________________________________________________________________________________ 

 
ANÁLISE DO PROCEDIMENTO PARA AVALIAR A APLICAÇÃO DA METODOLOGIA DE ENGENHARIA E ANÁLISE DE VALOR 

Uma das maneiras de desenvolver o aprendizado dos assuntos abordados em sala de aula é a realização de projetos que visam desenvolver o pensamento crítico do 

alunopela aplicação prática do assunto visto em sala de aula, bem como propiciando a busca de alternativas para as dificuldades encontradas na realização do projeto 
em questão. Neste artigo é demonstrada a realização de um projeto desenvolvido para a matéria de Desenvolvimento de Sistemas de Engenharia – Projeto para 

Manufatura, tendo como objetivo analisar um produto já existente no mercado através da aplicação da metodologia de Engenharia e Análise de Valor (EAV). Este 
artigo apresenta parte do projeto desenvolvido em sala de aula, no qual foi realizado em três fases: Escolha do Produto, Apresentação do Produto, Engenharia e Análise 

de Valor. Para a realização deste projeto foi analisado um micro-ondas, resultando ganhos em diferentes aspectos abordados no que se trata da aplicação da 

metodologia de Engenharia e Análise de Valor, tendo também alcançado o objetivo do professor que é a aplicação da Metodologia EAV de forma prática para os 
alunos. No ponto de vista dos alunos de pós-graduação de uma instituição pública de ensino superior, conclui-se com a realização deste estudo que as técnicas como: 

Benchmark, BOM do Produto com Custo, Identificar e Analisar as funções de cada componente, Diagrama Mudge e Gráfico Compare (% de Consumo e % de 

Necessidade) foram as que se destacaram para a aplicação da metodologia EAV. 
Luana de Oliveira luanasc86@gmail.com Universidade Federal de Santa Catarina Régis Scalice 

_________________________________________________________________________________________ 

 
PRODUCT ENGINEERING APPLIED TO DEVELOP A COFFEE DRYER AUTOMATION PROTOTYPE 

According to studies (Rena et al., 1986; Mendes et al., 1995; Godinho et al., 2000; Cunha et al., 1995), the coffee drying process is the most crucial stage to determine 

the quality of the final product. International market demand for high quality coffee increases each year, and the market offer is not able to follow this growth (Sato, 
2014), what reveals that many impasses and obstacles are found by coffee producers in their way to enhance its quality. One of them, and maybe the most harmful, is 

the variability of the drying air‟s temperature, and if not controlled, causes physical damage such as grain discoloration, breaks and cracks, and also chemical damage, 

where fat acidity increases and lead to alterations in the structure of volatile compounds, favoring the poor quality of the drink. Taking this point of view, the present 
paper shows the design, installation and coffee quality test of an automation project for the coffee drying process based on industrial controllers and actuators, being 

able to keep a pre-set temperature of the grains inside the machines during the entire process. 

Arthur Delfim arthurdelfim@me.com Universidade Federal de Minas Gerais Arthur Delfim, Antônio Maia, Eduardo Lima II, Antônio Pertence, Gabriel Mendes de 
Almeida Carvalho 
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1299 - APLICAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREDITIVA BASEADA NA ANÁLISE DE LUBRIFICANTES E DE PARÂMETROS OPERACIONAIS PARA A 

DETECÇÃO DE FALHAS EM MOTORES DIESEL DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO 

Na engenharia de projetos e no desenvolvimento de produtos existe uma preocupação relevante quanto à confiabilidade e vida útil de máquinas e componentes. Desta 
forma, é de grande importância buscar técnicas que permitam monitorar e controlar o comportamento de máquinas ao longo de sua vida útil, para se buscar a melhoria 

do produto e mantê-lo competitivo no mercado globalizado. Este artigo apresenta um estudo de caso sobre o uso de técnicas de manutenção preditiva baseada na 

análise de lubrificantes e de parâmetros operacionais para a detecção de falhas e estimativa de vida útil em motores Diesel de pá carregadeira e escavadeira, que 
trabalham em diferentes regimes e condições. Foram analisados os laudos de análise de lubrificantes de 30 equipamentos para se comparar os níveis de desgaste dos 

componentes e a contaminação do lubrificante, em especial os teores de ferro, cobre e silício. Estes dados foram comparados com parâmetros operacionais, sendo 

possível observar alguns mecanismos de desgaste nos componentes móveis dos motores Diesel e a influência do ambiente em relação à contaminação no lubrificante. 
Foi possível concluir que em alguns casos a análise de lubrificante trabalhada de forma isolada não é suficiente para determinar as causas das falhas dos componentes, 

pois faz-se necessário associar estas informações às condições operacionais da máquina e ao ambiente de trabalho. Além disto, ficou evidente a importância de se 

estabelecer rotinas individualizadas de manutenção para as máquinas, considerando a realidade operacional de cada uma. 
Otávio Lima otaviooliveiralima@gmail.com Pontifícia Universidade Católica Wederley Miranda 

_________________________________________________________________________________________ 

 
DESENVOLVIMENTO DE UMA BRIQUETADEIRA HIDRÁULICA AUTOMATIZADA COMO PROJETO INTEGRADOR 

A briquetagem tem por objetivo a aglomeração, por meio de ligantes, de materiais de granulometria fina, obtendo assim produtos de maiores dimensões. Por meio deste 

processo, torna-se possível a reutilização de materiais que seriam descartados, utilizando resíduos vegetais na fabricação de briquetes que substituem a lenha, tendo 
assim um produto mais sustentável. Pensando-se nisto, projetou-se para a aula de Projeto Integrador IV da Engenharia Mecatrônica uma briquetadeira hidráulica 

automatizada, desde sua mecânica até a programação do CLP, validando seu funcionamento em bancada, o que agrega no conhecimentos dos alunos, permitindo 

integração de conhecimentos adquiridos em diferentes disciplinas. A concepção desta máquina tem importância para o mercado brasileiro e eleva questões de 
sustentabilidade, utilizando resíduos que seriam descartáveis. 

Carolini de Souza Pocovi carolini.pocovi@gmail.com Instituto Federal de Santa Catarina Carolini de Souza Pocovi, Alice Soares, Max Baranenko Rodrigues 
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POWERTRAIN SIZING FOR AN OFF-ROAD VEHICLE 

Powertrain design is a well-established subject in the literature; nevertheless, its application should be sized according to the vehicle requirement. Depending on that, 
usual standard directions and bibliographic designing recommendations may not apply to multipurpose extreme demands, such as in off-road vehicles. Within this 

context, this paper focuses on the design methodology and numerical simulation of a powertrain system for an off-road BAJA type vehicle, taking into account the 
track tests requirements specified for BAJA SAE Brasil competition. The selected driveline involves a commercial Continuously Variable Transmission (CVT), 
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followed by a fixed-reduction gearbox, handmade designed for this specific application. The proposed archetype should combine high torque to overcome severe 
obstacles with strong acceleration and final speed during the endurance test. Initially, a longitudinal dynamics analysis is conducted, taking into account the technical 

information of both engine and CVT, together with the vehicle performance requirements, in order to determine the optimal reduction ratio of the gearbox to explore 

the desired engine power range. The next step concerns the gearbox design, which comprises two tasks: design setup with the respective analytical calculations 
involving fatigue analysis of shafts and gears to obtain the desired reduction ratio and numerical simulation of these machine components, using computer-aided 

designing tools. The simulations consider static finite element stress analysis for them, based on the previous analytical design calculations, performed in ANSYSâ. 

Performance results attest a balanced power transmission, in view of the above-cited contrasting demands. 
Alberto Paiva paiva.ufrj@gmail.com Universidade Federal Fluminense Bianca Chaves, Luís Vítor Martins Peres, Lucas Assunção, Lucas de Oliveira Lima, Jorge 

Mansur, Alberto Paiva 

_________________________________________________________________________________________ 
 

PREDICTING FATIGUE LIFE, BASED ON MICROMECHANICS DEFECTS, APPLIED TO THE 6061-T6 IN UNIAXIAL TRAJECTORY LOADINGS 

The growing demand for maintenance planning of machines and tools that make up the different manufacturing processes applied to industrial environment, led to the 
need to develop software designed for the management and supervision of these lines. Such knowledge management strategies demanded by the input variables allow 

the analysis of the life cycle of each building component of the aforementioned equipment. In this context, the predictive ability of the fatigue life is fundamental for 

the assertiveness of elaborate manutentivos programs. Thus, the present work through model grounded in micromechanics defects, predict the fatigue life of 6061-T6 
aluminum subjected to uniaxial loading trajectory. The methodology consisted of mathematical and numerical development of the Gurson model coupled to the 

kinematic hardening law of Frederick Armstrong, following a good approximation of the numerical results when compared to the experimental laboratory results. 

Finally, considering the material in question as extensive mechanical applicability, it is observed that this study will present a viable indicator for the management of 
the material life cycle. 

TIAGO DE BORTOLI eng.bortoli@gmail.com Universidade de Brasília Leonel Morales, Marcella Silva, Caio Cangirana, Wesley Brito 

_________________________________________________________________________________________ 
 

PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE ROLANTE PNEUMÁTICA PORTÁTIL COM A UTILIZAÇÃO DE MATERIAS RECICLÁVEIS 

O projeto envolve a construção de uma ponte rolante (guindaste de pórtico) pneumática para movimentação de materiais, requerido para içamento de cargas e fácil 
movimentação através do espaço de trabalho. Estrutura concebida para ser facilmente desmontada e grua controlada por um sistema de interface humana, o que servirá 

tanto como uma plataforma de testes, quanto como uma ferramenta de trabalho no campo da mecânica dos fluidos, controle, motores elementos de máquinas e 
materiais. Foi requerida a aplicação de modelagem avançada para os componentes, isto inclui a parte estrutural, desenho do sistema elétrico e o projeto mecatrônico 

que o acompanha. A estrutura principal consiste de duas partes de arma ão em formato “T”, com um feixe de ligação no ponto mais alto. A trama está posicionada 

sobre rolos de bloqueio giratórios, que permitem fácil movimentação e posicionamento da grua. O trolley está localizado sobre a viga superior, com dois motores 
pneumáticos de baixa velocidade. Por suas propriedades de peso leve e capacidade de reciclagem, o alumínio fora escolhido para a concepção do projeto. O controle do 

sistema mecatrônico   realizado por uma ponte “H” pneumática, que permite a movimenta ão bidirecional do trolley e do gancho, direcionado por um controle remote. 

Rômulo Diêgo Marinho Siqueira romulodiegoms@hotmail.com Instituto Federal do Maranhão/Campus Monte Castelo Bruno Carneiro, Lucas Leite, 
rayanne pinto costa 
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AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO TÉRMICO DE FIBRA NATURAL PARA USO EM DESENVOLVIMENTO DE ASSENTOS E ENCOSTOS 

Este artigo apresenta o estudo da aplica ão da fibra natural “Luffa Cylindrica” em um encosto e seu efeito t rmico na região dorsal corpórea. Tem-se como objetivo 

deste estudo comparar o efeito térmico decorrente do contato da fibra de Luffa Cylindrica e da fibra de silicone, na região de apoio dorsal. Selecionou-se como 
elemento comparativo a fibra de silicone por ser um material largamente utilizado em assentos e/ou encostos estofados. Foram realizados testes comparativos entre os 

dois materiais utilizando-se de uma câmera termográfica Therma CAM T400; um encosto preenchido com fibras de silicone medindo 41 centímetros de largura, 43 

centímetros de altura e 13 centímetros de profundidade; e um encosto preenchido com Luffa Cylindrica e uma cadeira fixa de ângulo reto. A região corpórea 
selecionada para a avaliação térmica do sujeito analisado foi a região lombar. Foram realizadas 7 imagens termográficas com um intervalo de tempo de 10 minutos 

entre estas. Inicialmente foram coletadas imagens do encosto que continha Luffa Cylindrica e posteriormente foram coletadas imagens do encosto que continha fibras 

de silicone. Após a realização dos testes foi possível identificar uma pequena diferente de temperatura na região lombar, nas imagens tomadas utilizando o encosto 
composto por fibras de silicone foi registrada uma temperatura máxima de 36,3°C e no encosto confeccionado com fibras de Luffa Cylindrica a temperatura máxima 

foi de 36,7°C. Porém o resfriamento do corpo, após o contato com a fibra de Luffa Cylindrica ocorreu de maneira mais acelerada, foi observada uma redução de 0,7° C 

em relação a fibra de silicone. Diante dos resultados, os autores consideram ser de grande relevância a aplicação da Luffa Cylindrica em preenchimentos de assentos, 
uma vez que estas podem proporcionar maior conforto térmico aos usuários, e sugerem futuras aplicações e recomendações. 

Dalila Weiss dalisweiss@hotmail.com Universidade Federal Do Paraná 
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NUMERICAL ANALYSIS OF FRETTING PROBLEM IN FUEL ROD OF A PWR NUCLEAR REACTOR 

One of the major causes of failure in a nuclear plant is the fretting problem in the fuel rod. Due to this, several experimental studies have been conducted in the last 
years to observe more about the phenomenon and predict when and in what location of structure fretting failure can possibly happens. One of the frequent occurrence 

of fretting in PWR nuclear reactors is the contact region between the spacer grid and fuel rod and happens because of flow-induced vibration. This work aims to 

characterize this region of contact through the finite element method, with the help of Abaqus application. For this, a simplified model of PWR fuel assembly was used 
and fretting simulations was performed for different rod displacement. In the model definition, the properties of the spacer grid and the fuel cladding materials (Inconel-

718, produce by cold rolling and machining and the Zircaloy-4, made by extrusion, respectively) were used. Simulations allowed obtaining the stress state at the contact 

region, such as contact pressure and shear stress distribution along the contact surface, the size of this contact and the stick region for each different situation. To 
validate the model, a comparison between the numerical results obtained in computer simulation and the theoretical results derived from formulas of contact 

mechanics; mainly by the Hertz contact theory was done. In the contact region with the springs, the numerical results for the contact size changed by 10% and for the 

contact pressure, this variation was around 30% compared with the theoretical results. In the contact region with the dimples, the variation of the contact size was 10%, 
while the variation of the contact pressure ranged 20%. This comparison showed that the numerical results are in agreement with the theory, making the model valid. 

Silvana Carreiro de Oliveira silvana.carreiro@gmail.com Universidade Federal Fluminense Césio Túlio Alves dos Santos, Luiz Carlos Rolim Lopes 
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ANÁLISE DO CRESCIMENTO DE GRÃO EM MATERIAIS METÁLICOS COM O USO DA SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO 

Neste trabalho foi desenvolvido um código para minimização da energia interfacial de um sistema, baseado no Método de Monte Carlo e escrito em linguagem de 
programação C++. O sistema no qual a simulação é realizada é inicialmente discretizado em uma malha cúbica, onde cada volume unitário recebe um índice de 

identificação. A fronteira entre dois volumes unitários com índices diferentes indica uma interface e a ela é associada uma energia. Após a inicialização das variáveis 

locais, o algoritmo realiza passos nos quais a disposição dos números de identificação é modificada e o sistema evolui estocasticamente. Durante estes passos são 
selecionados aleatoriamente um volume unitário e um de seus vizinhos. O número de identificação desse volume selecionado pode ser mudado para o número de 

identificação do vizinho ou não em função da variação de energia interfacial do sistema que essa troca ocasiona, de forma que após um número de seleções a energia 
total do sistema diminua. O código foi utilizado para realizar simulações de crescimento normal de grãos de materiais metálicos em três dimensões. Este fenômeno 

possui características evolutivas semelhantes as regras de transição propostas neste modelo computacional. Foram analisadas a cinética de crescimento de grão e a auto 

similaridade que ocorre assintoticamente no crescimento de grão. Os resultados obtidos estão de acordo com a literatura, com um comportamento semelhante ao do 
fenômeno real. Foram representados por meio de microestrutura em 3d e de gráficos que representam o coalescimento e evolução de grãos equiaxiais. 

GUILHERME DE OLIVEIRA guilherme.ori@gmail.com Universidade Federal Fluminense 
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OTIMIZAÇÃO DO TEMPO DE REFRIGERAÇÃO DE MOLDES DE INJEÇÃO DE TERMOPLÁSTICOS 

Atualmente os componentes injetados são utilizados em grande escala nos mais variados produtos, pois alinham inúmeras vantagens. Desta maneira o desenvolvimento 
de moldes de injeção é necessário, sendo o mesmo composto de vários sistemas. No ciclo do processo de fabricação do componente injetado o tempo de refrigeração é 

o mais longo, sendo o sistema de refrigeração, o principal responsável. Desta maneira há necessidade de novas pesquisas para reduzir o tempo de produção. O objetivo 

deste estudo é analisar e propor um sistema de refrigeração com menor tempo de ciclo, por meio de simulações computacionais no software Moldflow®, empregando 
sistemas de refrigerações em série e sistemas com canais secundários (baffles e bubbler). Os resultados alcançados apresentam a diferença de tempo de ciclo, 

temperatura e contração da peça para os materiais termoplásticos Polioximetileno(POM), Nylon (PA6), Acrilonitrila Butadieno Estireno (ABS) e Polipropileno (PP) 

muito utilizados na indústria automotiva. Houve otimização no tempo de ciclo utilizando os recursos computacionais. A variação da distância entre os canais de 
refrigeração em série e o produto, do mesmo modo que a quantidade de canais associados com a distância entre os mesmos, influenciam no tempo de ciclo e 

temperatura média da peça. Os sistemas de refrigeração secundários diminuíram o tempo de ciclo para três dos quatro materiais avaliados 

Ricardo Felipe Junckes ricardojunckes@gmail.com Universidade Federal de Santa Catarina carlos sacchelli, Rafael Fernando Junckes 
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ANÁLISE DE TENSÕES MECÂNICAS, EM PÓRTICO DO TIPO GRUA, COM AUXÍLIO DE TÉCNICAS DE VIBRAÇÕES ESTRUTURAIS E 
EXTENSOMETRIA 

Este artigo apresenta um estudo de análise de tensões mecânicas, com auxílio de extensometria e de vibrações estruturais em um pórtico estrutural do tipo Grua. A 

Grua, ou guindaste torre, é um elemento treliçado fixo, resultante da montagem de vários elementos de treliça espacial, usados no transporte horizontal e 
principalmente vertical de cargas. O pórtico estrutural do tipo Grua foi construído como um modelo reduzido, em escala dimensional de 1:10, para fidelizar ao máximo 

a uma estrutura real, com pesos na lança, contra-lança e em sua base, com o intuito de alcançar o equilíbrio estático do sistema. A lança e a contra-lança são sustentados 

por um cabo de aço na torre da Grua. Os transdutores (extensômetros elétricos e acelerômetros) usados neste artigo foram fixados em pontos estratégicos, definidos por 
simulação numérica, do pórtico treliçado, para a obtenção dos dados de deformação (que foram convertidos em tensões mecânicas) e aceleração (para estudos de 

vibrações ao longo do comprimento da lança da grua). Estes dados propiciaram a avaliação do comportamento da Grua, em relação às deformações mecânicas e as 

vibrações presentes na estrutura durante o carregamento e a possibilidade de comparação com os valores de tensões previstos pela simulação numérica. A Grua foi 
carregada com pesos sucessivos de 2 kgf na ponta da lança, até que se alcançasse o início do desequilíbrio estático (início do tombamento da Grua). Foram obtidos e 

avaliados diversos gráficos (acelerações e tensões) para o auxílio da compreensão do comportamento da Grua após o carregamento de cada peso na ponta da lança. A 

avaliação dos dados preliminares indicaram a existência de componentes de tensão não previstos em projeto e que podem estar relacionados com a excentricidade na 
fase de fabricação. 

Marcelo Henrique Tavares Gomes marmecmg@gmail.com Centro Federal de Educação Tecnológica de minas Gerais Nilton da Silva Maia 
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ERGONOMIC AUTOMATIC CONTROLLED SYSTEM USED FOR INDUSTRIAL MANUAL OPERATIONS 

The objective of this paper is to create an ergonomic automatic controlled system based on a methodology used by a large-sized automotive company that point some 
criteria to evaluate working spots analyzing the worker movements during the takt. It involves the Project and Management area with planning, management and 

automation studies, which has great importance to companies bringing continuous improvements due to quality increase, volume increase, cost reduction and standard 

routines operation. This methodology evaluates industrial operational stations and classifies them as good, medium or bad work condition regarding ergonomics topic, 
in order to avoid health issues to the worker. Due to that, this study aims at worker position evaluation during factory routines instantaneously, in such a way that good 

ergonomic conditions and worker comfort are preserved and labor risk minimized. Therefore, an operator vestment was developed with mechanical and electronic 

devices combined also using a sort of different sensors to acquire information like body/member position, and that indicate bad ergonomic situations in real time. 
Movements analyzed are the main angles of the human body, loads carried, forces needed, heights, distances and positions, in the moment of tasks execution. There is a 

lack of ergonomic evaluation solutions, for industrial companies, even more automatic ones, which work with several manual operations but without continuous 

monitoring of working tasks. To validate this system, preliminary tests were conducted at the university, collecting the results and making improvements on the device 
in order to favor the operation and avoid normal routine alteration. At the end, results are compared with the methodology and the efficiency of the system is noted. For 

next steps, this optimized system can be used in any manual industrial operation. 
Thiago Otto thiagobeckert@gmail.com UDESC Universidade Estadual de Santa Catarina Marcos Aurelio de Souza, Anibal Alexandre Campos Bonilla 
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REAPROVEITAMENTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE GERADO NA INDÚSTRIA METAL MECÂNICA 

Um dos principais problemas encontrados nas indústrias é a grande quantidade de resíduos gerados durante os processos de fabricação. Em virtude deste cenário, 

alternativas para a reutilização de resíduos industriais se tornam indispensáveis tanto pelo aspecto social quanto econômico. Desta forma, o presente estudo irá 
demonstrar o reaproveitamento de resíduos à base de polietileno de alta densidade (PEAD) gerado na indústria metal mecânica. A finalidade deste reaproveitamento é 

fabricação de produtos (quebra cabeça) empregados em atividades lúdicas. Para a confecção deste produto foi necessário estabelecer a proporção ideal de PEAD 

reaproveitado e PEAD virgem. As proporções de material reciclado foram de 0%, 20%, 30%, 50% e 100% e o desempenho deste material foi analisado por meio de 
ensaios mecânicos, tal como, ensaio de tração. Como resultado pôde-se determinar a relação de material reaproveitado e material virgem, que garantisse a melhor vida 

útil do produto. 

Lucas Phillip Moraes lucaszolio@hotmail.com Centro Universitário UNA Hugo Lima, Orlando Gama da Silva Junior, João Baker, Carina Oliveira, Breno Lage, 
Gean Nogueira 
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A IMPORTÂNCIA DO COLABORADOR WATER SPIDER NO DESEMPENHO DE UMA CÉLULA DE MANUFATURA PRODUTORA DE MANÔMETROS 

A manufatura enxuta se caracteriza com um tema amplamente estudado pela literatura, entretanto, verificam-se poucos trabalhos acadêmicos quando analisado estudos 

específicos acerca da função water spider ou mizusumashi. Muitos gestores lean ainda visualizam esta função como o simples suporte ao operador de produção em uma 
célula de manufatura, principalmente em relação à alimentação de materiais, mas torna-se importante destacar que tal função pode se caracterizar como elemento chave 

na melhoria do desempenho de uma célula. Assim, mediante ao exposto, este artigo tem por objetivo evidenciar que a função water spider está diretamente relacionado 

ao bom desempenho de células de manufatura. Para tal, foi realizada uma revisão da literatura sobre a referida função e na sequencia um estudo de caso em uma 
empresa produtora de manômetros. Foi possível constatar, por meio dos resultados, que de fato a referida função é fundamental para o bom desempenho da célula 

analisada e que, quando esta função é bem exercida, ela auxilia no ganho de competitividade da produção. 

Rosley Anholonrosley@fem.unicamp.br Universidade Estadual de Campinas Izabela Rampasso 
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SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE EM EMPRESAS DE MANUFATURA: ESTUDO DE RELAÇÕES CAUSAIS ENTRE DIFICULDADES DE 
IMPLANTAÇÃO APONTADAS PELA LITERATURA 

Com o acirramento da competitividade entre as empresas do setor manufatureiro, torna-se cada vez mais importante a melhoria contínua dos processos de fabricação e 
dos produtos visando a satisfação dos clientes, algo que pode ser conquistado pela correta implantação de um Sistemas de Gestão da Qualidade (SGQ). Entretanto, a 

implantação de um SGQ apresenta diversas dificuldades que se corretamente solucionadas podem levar ao sucesso e melhoria de desempenho da empresa. Muitas 

destas dificuldades estão relacionadas entre si e é possível nota uma relação de causa e consequência entre elas.  Tendo isso em vista, o presente artigo tem como 
objetivo testar a hipótese de que algumas dificuldades apontadas pela literatura atuam como causas de outras ao longa da implantação de um SGQ. Como exemplo, 

citam-se as dificuldades falta de comprometimento da alta gestão, comunicação deficitária, compreensão insuficiente de como o referido sistema pode melhorar as 

atividades da empresa, entre outras, como possíveis causas da resistência dos funcionários, dificuldade em ajustar o sistema de acordo com o porte e setor de atuação da 
empresa, etc. A estratégia de pesquisa utilizada para atender este objetivo foi a realização de uma survey com gerentes de qualidade que atuam em empresas de 

manufatura. Os dados obtidos foram tratados estatisticamente por meio da Modelagem de Equações Estruturais e evidenciou forte causalidade entre os grupos de 

dificuldades estudados, comprovando assim a hipótese inicialmente estabelecida. 
Rosley Anholon rosley@fem.unicamp.br Universidade Estadual de Campinas Izabela Rampasso, Robert Eduardo Cooper Ordoñez, Dirceu Da Silva, 

OSVALDO QUELHAS 
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O REQUISITO LEGAL E A PRÁTICA: UMA ANÁLISE DO ATENDIMENTO DA PNRS NAS FERRAMENTARIAS DE JOINVILLE 

Este estudo tem como objetivo analisar o nível de atendimento das exigências na nova Lei 12.3305 de 2 de agosto de 2010 nos processos de fabricação de moldes de 
injeção no arranjo produtivo de ferramentarias da região de Joinville – SC.  A Lei 12.305/10 institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Para tanto, este 

artigo se caracteriza no estudo desta Lei e os conceitos associados. Foram realizadas visitas às ferramentarias da região de Joinville que fabricam moldes de injeção ou 

prestam serviços de usinagem para outras ferramentarias. Também foram realizadas entrevistas estruturadas (questionários) a fim de identificar os principais resíduos 
gerados no processo e também conhecer as formas de tratamento e a destinação final destes resíduos. São apresentados como estas empresas atendem à PNRS.  Como 

principais resultados verifica-se que os principais resíduos produzidos são cavacos secos, cavacos com fluídos de corte, ferramentas de corte usadas, fluídos de corte, 

estopas contaminadas, óleo lubrificante e filtros de eletroerosão. Observou-se também que na maioria das empresas pesquisadas não existe uma preocupação com o 
meio ambiente nas etapas de projeto e ou planejamento dos processos de fabricação do molde de injeção, a maioria das empresas estão dando prioridade as ações de 

reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final. 

Kelly Patricia Dias Schwede kelly.dias@ifsc.edu.br Instituto Federal de Santa Catarina Nilton Manoel Lacerda Adão, João Driessen 
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APPLICATION OF PFMEA AS A STRATEGIC TOOL TO PRIORITIZE INVESTIMENTS TO BUILD OR IMPROVE AN ASSEMBLY LINE: A LITERATURE 
BASED REVIEW 

In the assembly lines of industrial auto parts or automotive many products are processed on the same production line where flexibility and quality control between 

operations is mandatory requirement to guarantee productivity. And one of the most used tools for mapping of vulnerabilities that may impact on productivity is the 
FMEA (Failure Mode and Effect Analysis). This technique was developed in the aerospace and defense U.S. order to identify the failure events that can occur within a 

given system (e.g., an airplane) and effects which would result if the fault occurred. The FMEA is an analytical quality planning tool dedicated to the identification of 

the main modes of potential failure and its effects associated, this technique is used in the design stage of a system or product (DFMEA) as well as in the manufacturing 
process (PFMEA). The implementation of quality systems (such as ISO 9001, QS9000, TS 16949, etc.) requires the establishment of preventive procedures; therefore, 

the use of risk analysis methods such as FMEA is required. Its effective use can lead to numerous failures reductions such as internal defects (during processing or after 

processing), customer complaints, field failures, disability productivity, warranty claims. The successful implementation of an FMEA may increase the company's 
profitability and lead to greater customer satisfaction in products and services. However, despite being one of the suggested tools for obtaining quality certificates in 

practice it is traditionally inadequate and poorly explored regarding the design of all investments for the assembly line design for the maintenance of the same. This 

work aims to present, based on the literature, a theoretical study design of a diesel engine assembly line where potential models of faults and their effects by a PFMEA 
and methodology suggestion to prioritize investment needs will be delineated. 

Leandro Correia de Lima leandro.lima102@etec.sp.gov.br Universidade Estadual de Campinas 
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FROM INVENTION TO INNOVATION: PATENT CASE IN A BRAZILIAN UNIVERSITY 

Innovation is been considered as essential to the technological and economic growth and for a new level of sustainable development in Brazil. The knowledge 
generation is the fundamental gap at the universities to support innovation processes through scien-tific inventions and new research. However, we perceive a gap 

between knowledge gen-eration and innovation, particularly in Brazil. The world production of scientific papers has been growing since the end of last century, but the 

proportional growth rates that demonstrate innovation, such as the registration of patents, are being disregarded. This article presents a technology development case 
from a research focused on the design of a product, from its conception as part of an engineering undergraduate work until their preparation for technology transfer 

from the University. The aim of this article is to demonstrate through this case how the knowledge generated can be transformed into technology and prepared for 
implementation aimed at solving real problems. We present the main stages of the product development, from its conception to the engineering solu-tion, as well as the 

market research and patents for the development of technical solu-tion, going to the description of the preparation process to go to the market, through the structure of 
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technology transfer of the University. The result shows the methodology of an innovation development since its inception until the implementation of the patent on the 
market. 

Felipe Celso Linhares Ferreira felipe.linhares.ferreira@gmail.com Universidade Federal de Minas Gerais Eduardo Romeiro Filho, Antônio Pertence 
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PROJETO E MANUFATURA DE UM SISTEMA DE FREIOS DE UM VEICULO DO TIPO BAJA SAE 

Este trabalho consiste na elaboração de um projeto para manufatura do sistema de freios de um veículo off-road do tipo Baja SAE. O sistema de freios é de extrema 
importância em qualquer veículo de transporte, pois é o responsável pela frenagem total ou parcial de um veículo, evitando acidentes e proporcionando segurança aos 

passageiros. Para tal, o freio transforma a energia cinética do veículo em energia térmica dissipada. Portanto, para que um sistema de freio seja capaz de frear um 

veículo com segurança, estabilidade e eficiência, é necessário que haja um correto dimensionamento de seus componentes e sua fabricação de acordo com o projeto. 
Serão abordados os principais sistemas de freio automotivo, bem como a metodologia utilizada para projeto, que implicará no dimensionamento de o todo o sistema de 

freio. Por fim, os processos de fabricação utilizados em sua manufatura. 

Fernando Montanare montanare@gmail.com universidade católica dom bosco Daniel Laporte, FELIPE MOTTA, Lucas Silva, Cassima Ortegosa, Bruno 
Rosa, Fabiano Pagliosa Branco 
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IMPROVING THE RESULTS OF THE PROJECT‟S PORTFOLIO OF AN AIRCRAFT MANUFACTURER USING THE THEORY OF CONSTRAINTS TOOLS 

(TOC) 

Aircraft manufacturers have a large number of customers spread all over the planet and their products, the airplanes, are highly controlled equipment. Therefore, all the 
needs of corrections or improvements generated by the clients generate projects for correction or product improvements, directly to the manufacturer. The large volume 

of open projects (WIP), plus the high cost of such skilled resources imposes a high dispute for resources during the execution of the projects (multi-tasking). This 

ultimately reduces the speed with which projects are been executed and often prevent projects from being delivered within the agreed deadlines. This case study will 
describe how the company succeeded in using ToC thinking processes tools and Critical Chain method, to reduce the project delivery cycle and increasing the volume 

of deliveries, without increasing the size of the team responsible for the projects execution. 

Robert Eduardo Cooper Ordoñez cooper@fem.unicamp.br Universidade Estadual de Campinas Luciano Giovanni, Rosley Anholon 
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ESTUDO E LEVANTAMENTO ESTATÍSTICO DO MAPEAMENTO DO FLUXO DE VALOR (MFV), ATRAVÉS DA ANÁLISE DE SEUS EFEITOS EM 

TRINTA E TRÊS ESTUDOS DE CASO 

O presente trabalho se propõe a estudar o Mapeamento do Fluxo de Valor (MFV), uma metodologia ainda pouco utilizada pelas empresas industriais brasileiras, que 
faz parte do conjunto das técnicas e conceitos da manufatura enxuta. Além do levantamento do estado da arte dos principais referenciais teóricos do tema, realizou-se 

um levantamento estatístico de 33 estudos de caso em que é aplicada esta metodologia. Através da análise criteriosa dos artigos com as maiores reduções e lead time, 

constatou-se quais as ferramentas dessa metodologia que estavam associados aos maiores ganhos de desempenho. Por fim foi realizado um estudo estatístico buscando 
comprovar a utilidade, aplicabilidade e eficiência do MFV. 

Paulo Antonio Reaes p.reaes@gmail.com Universidade Tecnológica Federal do Paraná Joao Carlos Espindola Ferreira, Murilo Souza 
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PROPOSTA E IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS EM UMA EMPRESA DO SETOR METALÚRGICO, COM BASE NOS CONCEITOS DA MANUFATURA 

ENXUTA 
Este artigo descreve um estudo de caso na utilização dos conceitos da Manufatura Enxuta em uma linha do setor de usinagem seriada de uma empresa do ramo 

metalúrgico. A escolha deste setor específico dentro da empresa se deu por ser responsável pelo maior faturamento da empresa. Ênfase especial foi dada no emprego da 

ferramenta do mapeamento do fluxo de valor para a implantação da filosofia da manufatura enxuta. O objetivo desse trabalho foi a obtenção de um relatório final com a 
indicação das ações mais adequadas à realidade da empresa, e da demonstração dos resultados obtidos na aplicação das melhorias cuja implantação foi possível levar a 

cabo com êxito. O detalhamento minucioso das soluções empregadas, a abrangência de sua aplicação e principalmente os ótimos resultados obtidos, faz do estudo de 

caso um guia prático e amplo para a aplicação dessa ferramenta em outras empresas. É de particular interesse a descrição clara e completa da implantação da Heijunka 
Box ou caixa de nivelamento do mix de produção. 

Paulo Antonio Reaes p.reaes@gmail.com Universidade Tecnológica Federal do Paraná Joao Carlos Espindola Ferreira, Murilo Souza 
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PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE UMA FÁBRICA DE CARREGADORES FLORESTAIS 

A continuidade e o crescimento das empresas dependem basicamente da sua competitividade no mercado, especialmente entre os fabricantes de carregadores florestais, 
um ramo da indústria que se encontra em contínuo crescimento de oferta e demanda por produtos versáteis e com novas tecnologias incorporadas. Conceitos 

mundialmente difundidos sobre administração, planejamento e controle da produção, passaram a ser aplicados em âmbito nacional, independente do tamanho e ramo da 

empresa. O presente trabalho descreve um estudo de caso que desenvolve e propõe melhorias no sistema de Produção em uma empresa desse ramo industrial. Contém 
informações sobre estudo dos tempos, sequenciamento de produção, emissão de ordens, criação de estruturas analíticas de projetos de produção e gráfico ou matriz de 

Gantt para o melhor controle do processo de fabricação de seus produtos. O resultado deste trabalho consiste numa proposta concreta e minuciosa de soluções para 

administração de produção que pode ser replicado com eficiência em empresas desse e de outros setores industriais. 
Eduardo Antonio Potrich Olsen eduardoapolsen@gmail.com Universidade Tecnológica Federal do Paraná Paulo Antonio Reaes, Joao Carlos Espindola 

Ferreira, Murilo Souza 
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INTEGRAÇÃO DOS PROCESSOS DE CHÃO-DE-FÁBRICA ASSOCIADOS AOS SEUS ÍNDICES DE AUTOMAÇÃO, UM ESTUDO DE CASO 

O trabalho evidencia alguns aspectos importantes para sustentar a ideia dos índices de automação, quanto a sua estimativa. Estudou-se a importância de cada 
subatividade do processo de negócio por chão de fábrica e suas principais características. No estudo de cada subatividade, foram inclusos exemplos práticos das 

instalações e equipamentos da empresa. Dessa forma, considerando o conceito de automação, o trabalho atribuiu uma importância a cada uma das máquinas e 

equipamentos hoje instalados na empresa. Esses visam a aumentar a produtividade e a organização da empresa por meio da substituição do esforço humano, mental e 
físico. O trabalho de pesquisa investigou o processo de fabricação de uma peça aeronáutica, averiguando todas as operações de seu processamento, desde a obtenção da 

matéria-prima até a expedição. A partir das informações sobre as etapas de processamento da peça, atribuíram-se níveis de automação a cada sub atividade específica. 

Foram observados alguns aspectos globais importantes da empresa, dentre os quais é possível citar: o investimento da empresa em tecnologia da informação aplicada à 
fabricação das peças é médio; os baixos índices de automação nas atividades de FM (Fluxo de Materiais) não geram muito impacto no valor total do produto; a 

integração do chão-de-fábrica da empresa FINETORNOS resultou em um sistema cujas subatividades são razoavelmente integradas. No entanto, o inventário da 

empresa pode expandir, por exemplo, por meio da aquisição de um pacote de software que possibilite a integração de todo processo de manufatura, balanceando os 
níveis de automação entre os setores. Isso proporcionaria à empresa maior competitividade, facilidade de manutenção e, consequentemente, aumentaria a sua chance de 

sobrevivência neste mercado competitivo. 

WALLYSON SILVA wallyson35012726@gmail.com Universidade Estadual de Campinas Carlos Mendonça 
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THE USE OF COMPETITIVE INTELLIGENCE IN THE NEW BUSINESS MODELS OF DEVELOPMENT AND ITS INFLUENCE IN MANUFACTURING 

STRATEGY 
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The Competitive Intelligence (CI) is a proactive tool used to capture and organize relevant information on the behavior of competitors, customers and society as a 
whole, analyzing trends and scenarios, and enabling better decision-making in the short and long deadline. This work seeks to demonstrate that the market information 

structured by Competitive Intelligence (CI) become the compass that guides the strategic actions of a company of any industry. Research on customer movements, 

suppliers and competitors are of vital importance to the success of any business, completed further by research on the best way to make a product, and expert 
consultation to obtain technical or commercial knowledge. Finally, this paper will demonstrate also that the Competitive Intelligence (CI) provides information for 

decision-making related to the management system to be used in manufacturing, the value chain of a company, to identify the ""core business"" of a company, the 

outsourcing process, to ""lay out"" of production and investment in automation of production processes. 
Luiz Arnaldo Biagio luiz.biagio@ifsp.edu.br Instituto Federal de São Paulo antonio batocchio 
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ESTUDO DE TENDÊNCIAS E IMPACTO DE INOVAÇÕES EM TÉCNICAS DE REDUÇÃO DE TEMPO DE SETUP VIA APLICAÇÃO DE MINERAÇÃO 

TECNOLÓGICA 

As inovações em domínios industriais, bem como melhorias de produtividade, são pontos estratégicos de destaque para o desenvolvimento de uma indústria 
competitiva. Neste contexto, a aplicação de inovações para incremento produtivo, pode significar uma das práticas interessantes ao aperfeiçoamento de produção 

focado em eliminação de desperdício, baseados nos princípios do Sistema Toyota de produção, que apontam as atividades que não agregam eficiência e valor ao 

processo produtivo. Neste sentido, a redução dos tempos de setup pode gerar ganhos significativos de produtividade e flexibilidade. Este trabalho emprega e avalia a 
ferramenta Publish or Perish e a Bússola da Inovação, na identificação de tendências e impactos de inovações e excelência na redução de setup aplicadas na indústria. 

Ao final, verificou-se que metade dos dez trabalhos mais citados apresentaram estudos de caso com determinados ganhos de tempo produtivo. Por outro lado, o 

trabalho, identificou a necessidade de atividades prévias à aplicação de técnica de redução de preparação, tais como a introdução de melhorias na capabilidade de 
processo. 

Arturo Vaine arturo.vaine@gmail.com Universidade Tecnológica Federal do Paraná Paulo Antonio Reaes, Joao Carlos Espindola Ferreira, Murilo Souza 
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DIMENSIONAMENTO DE MANGA DE EIXO DIANTEIRO PARA VEÍCULO BAJA SAE 

Este trabalho traz etapas de modelamento para manga de eixo de um veículo mini baja SAE. A concepção de peças mecânicas na maior parte das vezes é um processo 
interativo devido a grande quantidade de variáveis presentes. Neste trabalho a primeira etapa consistiu em realizar um pré modelamento de peça levando em conta os 

esforços estáticos a qual a peça está submetida e a redução de massa, que está diretamente relacionada ao preço final da peça e no desempenho do veículo. Algumas 
medidas não poderiam ser alteradas pois influenciariam diretamente na dinâmica do veículo. A segunda etapa consistiu no dimensionamento à fadiga das peças pré 

modeladas, ajustes foram realizados para otimização da peça para resistir a falha prematura por fadiga. Para a realização dos objetivos propostos nas primeiras etapas, 

utilizou-se ferramenta do tipo CAE e por fim comparou-se o protótipo dimensionado neste trabalho com peças similares de anos anteriores. Este trabalho demonstra 
como o processo CAD/CAE pode ajudar durante o projeto de peças. 

Antonio José Oliveira Cabral ajoc@metal.eeimvr.uff.br Universidade Federal Fluminense Guilherme de Sá, Sergio Cordero Calvimontes, Adauto Martins Assis 
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OTIMIZAÇÃO DE UMA GAIOLA DE VEÍCULO BAJA SAE UTILIZANDO O MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS 

BAJA SAE é uma competição automobilística voltada exclusivamente à comunidade acadêmica que tem como objetivo oferecer aos estudantes de engenharia a 
experiência de vivenciar o cotidiano de uma empresa de fabricação de veículos Off-road. O objetivo deste trabalho é otimizar o chassi tubular utilizado no ano de 2015 

pela equipe da Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta Redonda na competição BAJA utilizando a simulação computacional via o Método dos Elementos 

Finitos. O modelamento do chassi foi realizado utilizando o software SolidWorks e em seguida exportado para o software ANSYS Workbench onde foram realizadas 
simulações de impacto frontal, capotamento e impactos laterais. Os resultados obtidos indicaram que o impacto lateral seria o que apresentaria o maior risco à 

segurança do piloto e com base nesta premissa foram propostas modificações no chassi 2015 além de um novo desenho de chassi para o ano de 2016. 

Antonio José Oliveira Cabral ajoc@metal.eeimvr.uff.br Universidade Federal Fluminense Rafael A. N. Sano, Sergio Cordero Calvimontes, Adauto Martins Assis 
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UTILIZAÇÃO DE CURSOS DE EXTENSÃO EM FERRAMENTAS CAD COMO AUXÍLIO À GRADUAÇÃO 
A rápida evolução tecnológica ocorrente na engenharia, como resposta às exigências do setor produtivo impacta diretamente nas habilidades exigidas de um 

profissional. Ferramentas computacionais para auxilio da produção e execução de projetos já são amplamente utilizadas por empresas e tendem a ser cada vez mais. 

Dentre estas, tem-se as ferramentas CAD (Computer Aided Design), que é de grande importância para a vida profissional de um engenheiro e deve ser incentivada 
desde a graduação. Observa-se, porém, que em muitos cursos de engenharia, a grade curricular ou mesmo as práticas pedagógicas referente a utilização constante 

destes softwares são deficitárias. Assim, este trabalho tem como objetivo realizar uma análise, propondo uma alternativa de aprendizagem para a grade curricular de um 

curso de engenharia através de cursos de extensão. 
Lucas Remor Costa lucasremorc@gmail.com Universidade Federal de Santa Catarina Daniel Bockor, carlos sacchelli, Claudia Regina Unisesky 

_________________________________________________________________________________________ 

 
PROJETO, CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE UMA ESTRUTURA TUBULAR PARA APLICAÇÃO EM VEÍCULO OFF-ROAD 

The Baja SAEBRASIL program is a challenge launched to Engineering students that offers the chance to apply the knowledge acquired in the classroom in practice. In 

order to increase their preparation for the job market, the student engages in a real case of developing a Off-road vehicle. The structure of the vehicle is tubular and 
must follow a strict safety requirement which aim to maintain not only the physical integrity of the rider but also that of the vehicle. This work proposes the idea, 

design, construction and testing for validation of a cage that meets the minimum requirements required by SAE. After a previous study of the regulation that requires 

specific dimensions, the project began in CAD software. Using the CAE feature, the idealized structure was evaluated and improved. The study also includes the use of 
a SAE4130 steel which, because of its better mechanical properties, allows SAE1020 (generally used) to reduce the weight of the pipe wall, making the structure more 

competitive. Next, the necessary resources are presented and used by the Baja Espinhaço team of the Federal University of Jequitinhonha and Mucuri Valleys - UFVJM 

- for the construction of the structure, such as jigs, cutting, bending and chamfering of pipes, as well as welding. Due to limitations of available machinery, some 
creative solutions have been applied. Finally, experimental tests were carried out for evaluation and consequent validation of the tubular - cage structure. 

Víctor Augusto Nascimento Magalhães victor.nascimento@ict.ufvjm.edu.br Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri Ana Carolina Rezende, João 

Paulo de figueiredo da silva, Lany Nolle de Carvalho 
_________________________________________________________________________________________ 

 

SEGURANÇA EM MÁQUINAS LASER: IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE MÁXIMA SEGURANÇA PARA OPERAÇÃO DE UM SISTEMA LASER 
DE ELEVADA POTÊNCIA, UM ESTUDO DE CASO 

Com o considerável aumento no uso da tecnologia LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) em ambientes industriais e acadêmicos no 

Brasil, tem-se feito necessário o estudo de soluções tecnológicas que visem operacionalizar estes sistemas com segurança. Uma série de fatores de risco da exposição 
do feixe LASER, dentre os quais destacam-se o relacionado a visão (olhos) e à pele, precisam ser levados em consideração na concepção destes sistemas de manufatura 

com LASER. O presente trabalho visa descrever uma solução de segurança máxima para operacionalização de LASERs de elevada potência, especialmente 

desenvolvida e implementada em um laboratório de pesquisa na área de processamento de materiais com LASER. Para este desenvolvimento, são observadas 
regulamentações e normas internacionais vigentes, especialmente a norma ANSI Z136. São implementados dispositivos especiais, como portas e paredes, 

especialmente desenvolvidas para proteção do usuário, bem como um conceito de segurança que garanta, de forma redundante, a segurança do operador. Um conceito 
de segurança é aplicado em um sistema de Comando Numérico Computadorizado (CNC), onde é projetado e implementado um circuito de intertravamento, integrando 

a segurança do sistema de comando do equipamento com o circuito de segurança da própria fonte LASER. Além disso, através de Funções-M em Código-G, é possível 
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comandar sistemas de condução de feixe, de forma a impossibilitar a emissão de LASER em situações onde o sistema não esteja com toda a sua segurança devidamente 
verificada. Ao final, obtém-se uma solução robusta, aplicável a ambientes de pesquisa, que permite operacionalizar um sistema LASER de elevada potência com 

segurança, oferecendo ao usuário a possibilidade de comandar o sistema remotamente e protegendo-o de quaisquer contatos com o feixe LASER e suas respectivas 

reflexões. 
Jhonattan Gutjahr j.gutjahr@posgrad.ufsc.br Universidade Federal de Santa Catarina Matheus Souza dos Santos, Milton Pereira, Walter Lindolfo Weingaertner, 

Claudio Abilio da Silveira 

_________________________________________________________________________________________ 
 

THE USE OF SIMULATION MODELING IN THE DESIGN AND ANALYSIS OF THE MANUFACTURING SYSTEM OF A PLANT IN MINAS GERAIS 

Nowadays, simulation models that can provide accurate approximation of real plants are helping the industry to identify bottlenecks, operator allocation distribution 
improvement and increase efficiency as a whole. The present paper shows a case-study of the processes analysis that compose a real manufacturing production plant in 

Minas Gerais and aims to develop a simulation model using the Software ProModel running several tests in order to point processes errors or unproductive tasks. In this 

work, it was plotted the total throughput rate over replications to obtain a trustable result and it was able to identify bottlenecks, indicate the need of hiring new 
operators or training deficient skills, revealed resources overuse detailing the utilization, factory organization and sustainable technologies substitution were indicated 

resulting on a maximized factory productivity. 

Arthur Delfim arthurdelfim@me.com Universidade Federal de Minas Gerais Arthur Delfim, Gabriel Mendes de Almeida Carvalho 
_________________________________________________________________________________________ 

 

PROJETO, CONFECÇÃO E ANÁLISE DE CUSTO DE UM MOLDE PARA INJEÇÃO DE TERMOPLÁSTICO 
Com a crescente demanda do consumo de embalagens plásticas e do desenvolvimento de tecnologias na área, combinada à ausência de estudos aprofundados neste 

assunto na região centro-oeste, foi identificada uma oportunidade e necessidade do desenvolvimento de um trabalho que abrangesse o tema. O presente trabalho tem 

como propósito documentar a fabricação de uma matriz para injeção de peças em polipropileno, comparando os resultados de produção e qualidade final do produto 
com os de uma matriz anterior cujo desempenho é insatisfatório e cuja estrutura foi avariada por consequência de erros de projeto. São mostrados neste trabalho os 

procedimentos para fabricação das várias partes e sistemas que compõem uma matriz, incluindo processos de usinagem, maquinário e seleção.do material utilizado. 

Com a matriz finalizada foram feitas análises relativas a produtividade obtida pela nova matriz e a qualidade do produto final em contraste com os custos da execução 
do projeto. 

Rhander Viana rhanderviana@gmail.com Universidade de Brasília Victor de Carvalho Drummond Diniz, Denis Barbosa Sousa, Davi Araujo, Daniel 
Fernandes da Cunha, Demostenes Ferreira Filho 
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APLICAÇÃO DA METODOLOGIA DE PROJETO DE PRODUTOS NA PRODUÇÃO E FABRICAÇÃO DE UMA INJETORA DE SILICONE AUTOMATIZADA 

Dadas as necessidades do mercado de trabalho de profissionais de engenharia que possuam versatilidade em propor soluções tecnológicas, os alunos de cursos 

superiores têm buscado a complementação da teoria com a prática não só em grupos de pesquisa e empresas juniores, como também no próprio currículo acadêmico. 
Visando atender a necessidade do mercado, o presente artigo busca uma solução alternativa, barata e inovadora para um sistema automatizado de uma injetora de 

silicone que utiliza como matéria-prima bisnagas comerciais. O desenvolvimento do produto descrito foi realizado através da metodologia de projeto de produtos, 

composta das etapas de projeto informacional, conceitual, preliminar e detalhado desenvolvidos na disciplina de Projeto Integrador 2 do curso de Engenharia 
Mecatrônica do Instituto Federal de Santa Catarina, que tem como intuito integrar e tornar dinâmicas as disciplinas do quinto semestre da graduação para reforçar o 

ensino. São descritos os processos de fabricação utilizados para a confecção dos elementos da estrutura mecânica além do detalhamento da placa de circuito impresso 

utilizada como atuador principal do sistema de controle. Ao final foram testados e avaliados os resultados práticos bem como os resultados obtidos após a montagem e 
integração do sistema mecânico e do sistema de controle. 

Gabriel Dal Ponte gabriel.dalponte@hotmail.com Instituto Federal de Santa Catarina Ana Maria Navarro Barbosa, Arthur Raulino Kretzer, Aurélio da Costa Sabino 

Netto, Jean Rodrigues, Alan D. Valmorbida 
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METODOLOGIA DE IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS E APLICAÇÃO DE CONTRAMEDIDAS NA GESTÃO DE PROJETOS DE FABRICAÇÃO DE VASOS DE 
PRESSÃO HORIZONTAIS: REDUÇÃO DE ACIDENTES DO TRABALHO E AUMENTO NA CONFIABILIDADE DA PRODUÇÃO 

Em um mundo cada vez mais competitivo, a busca da produtividade e eficiência nos processos de fabricação, são fatores que forçam as empresas a mudarem de 

estratégia, inovar as técnicas e métodos para garantirem a sustentabilidade industrial. A prevenção dos acidentes do trabalho possibilita a produção com maior 
confiabilidade operacional, evitando atrasos em cronogramas, embargos, interdições e perdas financeiras com indenizações trabalhistas. O presente trabalho tem como 

objetivo contribuir com a melhoria do gerenciamento de projetos de fabricação de Vasos de Pressão Horizontais, identificando os principais riscos e contramedidas a 

serem adotadas nas etapas do projeto de fabricação, destacando os aspectos de montagem e solda do costado, tampos e bocais, execução de inspeções de qualidade, 
realização do tratamento anticorrosivo e transporte do equipamento fabricado. A metodologia aplicada foi à revisão bibliográfica, pelo método qualitativo, através da 

integração de várias abordagens, por permitir uma visão panorâmica da temática, foi desenvolvido um formulário utilizando a Técnica de Análise Preliminar de Riscos 

para antecipar os possíveis riscos presentes na execução do projeto. Espera-se contribuir de forma significativa na condução dos projetos de Fabricação de Vasos de 
Pressão Horizontais no que tange a prevenção de acidentes do trabalho e redução de custos ligados a estes eventos ou condições inseguras. 

Douglas  de Carvalho Nantes dcnantes@gmail.com Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - Campus Governador Valadares 

Marcililian Carvalho Ferreira Nantes, LUCIANO SILVA, Kênia Brant 
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INFLUÊNCIA DOS PARÂMETROS NA SOLDAGEM A PONTO POR RESISTÊNCIA ELÉTRICA EM AMOSTRAS DE TRÊS CAMADAS 

O estudo fundamentou-se em um caso de melhoria do processo produtivo. Objetivou-se a substituição do processo de secagem por indução da cola estrutural nas portas 
e capô, por um processo de soldagem à ponto por resistência elétrica. Desta maneira, concentrou-se no estudo da influência da alteração dos parâmetros: força entre 

eletrodos, tempo, corrente, e inversão do sentido da corrente elétrica, partindo-se de um parâmetro de referência. Com o objetivo de atendimento aos requisitos do 

processo de produção, a soldagem a ponto em amostras de três camadas (bordas de capôs e portas de automóveis) será realizada de maneira que marcas impressas pelo 
eletrodo não sejam visualizadas pelo cliente, ou seja, não deve se ter marcas impressas na face externa das portas e capô do veículo. Produziu-se 35 pontos, 

subdivididos em 5 grupos de parâmetros distintos e foram submetidos aos seguintes ensaios: visual, dimensional, micrografia e resistência à tração. Após coleta de 

informações nos ensaios, se avalia comparativamente os efeitos da mudança de parâmetros com relações ao parâmetro de referência adotado na aplicação. 
Luiz Henrique Saraiva Tolentino Luiztolentino@Gmail.Com Universidade De São Paulo Gilmar Batalha 

_________________________________________________________________________________________ 

 
DIMENSIONAMENTO DE UM SISTEMA ROBOTIZADO PARA A SOLDAGEM PELO PROCESSO FRICTION STIR WELDING 

"A primeira aplicação de um robô de soldagem pelo processo FSW (Friction Stir Welding) foi apresentada ao público em Gotemburgo, Suécia, no ano 2000, durante o 

Friction Stir Welding Symposium por dois diferentes grupos de pesquisa (Backer, 2014). Um grupo utilizava um robô antropomórfico modelo ABB IRB-6400 
combinado a um motor elétrico de 220W e o outro um robô Neos de hastes paralelas (Smith, 2000; Von Strombeck, 2000). Apesar do processo FSW estar sendo objeto 

de estudo em vários centros de pesquisa no mundo, poucos estudam sua aplicação em robôs industriais, em que se destacam os institutos e as empresas: HGZ 

(Helmholtz-Zentrum Geesthacht), IWB e KUKA (em conjunto com o Grupo Airbus), na Alemanha; a ESAB, na Suécia; Institut Maupertuis e Institut de Soudure, na 
França; Cewac, na Bélgica; Friction Stir Link, nos Estados Unidos (Backer, 2014). Este trabalho tem como objetivo apresentar o estado da arte no que diz respeito à 

utilização do processo de soldagem FSW robotizado, além de evidenciar o processo realizado para o dimensionamento de um sistema completo para a soldagem 

robotizada utilizando um robô antropomórfico COMAU SMART NJ500, com 6 graus de liberdade e capacidade de 500 kg." 
Bruno Cota Bruno.Bsc@Hotmail.Com Universidade Federal De Minas Gerais Alexandre Bracarense, Carlos Henrique Neto Da Silva, Fagner Guilherme Ferreira 

Coelho 
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SOLDAGEM POR PONTOS: INFLUÊNCIA DAS VARIÁVEIS DO PROCESSO E SUA CORRELAÇÃO COM AS PROPRIEDADES MECÂNICAS E 
METALURGICAS DA JUNTA SOLDADA 

Dentre os diversos processos de soldagem, os classificados como soldagem por resistência constituem um grupo de importância fundamental para a indústria, não só 

devido às características inerentes aos processos, como também ao fato de, mediante introdução de sistemas mecanizados e ou robotizados, proporcionarem 
produtividade, repetitividade e reprodutibilidade, assim como baixo custo relativo. No entanto, estes processos de soldagem, ainda, geram uma série de desafios, 

principalmente em relação à influência de algumas variáveis, na adequada validação das soldas executadas e na avaliação da resistência das juntas soldadas. A 

soldagem por pontos é o processo de soldagem por resistência utilizado na união de chapas de aço na indústria automotiva para a produção de carrocerias e 
componentes. Neste trabalho, investigou-se a influência de diferentes variáveis desse processo quando aplicado a aços baixo carbono, assim como as diferentes 

microestruturas geradas, as propriedades mecânicas obtidas e a soldabilidade. Nesse contexto, após a realização de testes de soldagem, utilizando diferentes valores de 

corrente, tempo de soldagem e força aplicada na junta soldada, avaliou-se a resistência mecânica da junta, microestrutura, aspectos relacionados à fratura após ensaio 
de tração e soldabilidade.  Foi possível avaliar a influência de diferentes parâmetros de soldagem nas propriedades mecânicas e na microestrutura das zonas fundidas e 

ZTA das juntas soldadas. 

Maria Mariana Simões Ferreira Mmarianasimoesf@Gmail.Com Centro Federal De Educação Tecnológica De Minas Gerais Ivan Santana, Guilherme Christofoletti, 
Matheus Soares 
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USO DO TESTE IMPLANTE PARA AVALIAÇÃO DA TRINCA DE HIDROGÊNIO EM CORDÃO DE SOLDA DE AÇO CA50 

Os aços quando submetidos a processos de soldagem a arco elétrico afetam termicamente a estrutura do material. Podemos avaliar este comportamento através da 

energia de soldagem. Nas emendas de barras de aço destinadas a concreto armado, a soldagem se apresenta de grande uso na recuperação e construção das armaduras. 
O aumento na construção civil da execução de emendas com solda, utilizando eletrodo revestido e MIG/MAG, levou as usinas siderúrgicas a desenvolverem barras de 

aço CA50 soldáveis. Um dos problemas atuais na utilização destas emendas se deve ao fato de que a utilização de um processo de soldagem com fusão envolve a 

geração de ciclos térmicos que conduzem a mudanças no estado de tensão, microestrutura e propriedades na zona fundida (ZF) e na zona termicamente afetada pelo 
calor (ZTA), e daí temos a ocorrência das trincas. As trincas de hidrogênio (TH) são um dos mais graves e persistentes defeitos encontrados na soldagem dos aços com 

teores de carbono elevados e dos microligados, e refere-se à perda de ductilidade do material, normalmente logo após a soldagem ter terminado. No entanto, a TH pode 

também ocorrer mais tarde, em até 48 horas após a soldagem. O comportamento perigoso da TH é complexo de ser entendido e origina-se, dentre outros fatores, 
quando o resfriamento da junta atinge a região de temperatura entre 150 ºC e –100 ºC. Desta forma, para avaliar se um material, quando soldado, é suscetível ou não a 

TH, um teste utilizado para a sua compreensão é o teste Implante. Desta forma, este trabalho apresenta um estudo da trinca de hidrogênio na soldagem de aços 

estruturais CA50 com diferentes energias de soldagem e uso do teste Implante. 
Victor Hugo Barbosa Santos Victor.Hbs@Hotmail.Com Instituto Federal Do Maranhão Waldemir Passos Martins, Valdemar Leal, Roberta Adrielle Vieira 
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APLICAÇÃO DO PROCESSO FSW – FRICTION STIR WELDING PARA A SOLDAGEM DE CHAPA COM ESPESSURA DE 2,5 MM DA LIGA DE 

ALUMÍNIO 5052 H32 

No presente estudo foi realizado a soldagem pelo processo FSW – Friction Stir Welding de chapas com espessura de 2,5 mm da liga de alumínio 5052 H32. Variando-
se a velocidade de soldagem em 60, 80 e 100 mm/minuto, a rotação da ferramenta para a soldagem foi de 1000 RPM, a velocidade de penetração da ferramenta foi de 

10 mm/minuto, o ângulo de ataque de 0⁰ e utilizado uma ferramenta de pino reto facetada com ângulo entre as faces de 120⁰ e ombro plano, sendo o pino em aço AISI 
M2 tratado termicamente e o ombro em VC 131 sem tratamento térmico. A qualidade das juntas soldadas será determinada por ensaio visual, ensaio de tração, 

dobramento a 180⁰, microdureza vickers HV 0,1 kg, macrografia e imagens microestruturais por MEV. Os resultados dos ensaios PRELIMINARES do ensaio visual 
mostrou que para as três velocidades de soldagem estudadas as soldas estão livres de defeitos, para os ensaios macrográficos evidenciam uma falta de fusão na raiz, 

para os ensaios de tração os resultados encontrados não atendem o especificado pela norma e os resultados do perfil de microdureza demonstrou a homogeneidade entre 
as diferentes zonas microestruturais existentes ao longo da seção transversal resultantes do processo e os valores encontrados atendem o especificado pela norma. 

Espera-se que com a coleta de mais ensaios e ajustes nos parâmetros de soldagem se consiga obter fusão total na raiz e consequentemente melhorar os valores para os 

ensaios de tração, dobramento e macrografia. 
Derimar Wegener Derimarw@Gmail.Com Universidade De Passo Fundo Adonis Pellin, Tiago Alexandre, Manfred Litz 
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ESTUDO COMPARATIVO DAS SOLDAS REALIZADAS COM OS PROCESSOS DE SOLDAGEM SMAW E TW APLICADOS NA UNIÃO DE TRILHOS A 

100 DA NORMA DIN 536 
Os processos de soldagem são amplamente empregados na união de componentes de estruturas metálicas e de equipamentos para as finalidades mais diversificadas nas 

indústrias. A grande vantagem da soldagem sobre os demais processos de união consiste em sua simplicidade de operação e economia, uma vez que, a execução das 

UA - Union and Assembly 
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juntas soldadas requer quantidades relativamente pequenas de material de deposição. Porém, problemas com a soldagem dos aços de alta resistência e baixa liga 
envolvem a instabilidade microestrutural destes, quando submetidos a ciclos térmicos de soldagem. Diante disto, o objetivo deste trabalho foi realizar um estudo 

comparativo das propriedades mecânicas (dureza e tração) e microestrutura encontrada em trilhos utilizados em movimentação de pontes rolantes de grande porte 

(capacidade de sustentação de cargas de 300 toneladas), do tipo A100 da norma DIN 536/1991, com variação porcentual de carbono entre 0,4 e 0,6% (DIN 536 S700), 
e variação percentual de carbono entre 0,6 e 0,8% (DIN 536 S900), soldados com os processos “Shielded Metal Arc Welding” (SMAW) e “Thermite Welding” (TW). 

De acordo com os resultados obtidos, foi possível verificar que os metais de base dos trilhos em questão, possuem microestruturas distintas, sendo que o trilho DIN 536 

S700 apresentou microestrutura composta por perlita e ferrita proeutetóide enquanto o trilho DIN 536 S900 apresentou microestrutura unicamente perlítica. Estas 
variações, aliadas aos processos de soldagem, acarretaram em soldas com diferentes características microestruturais e consequentemente com diferentes propriedades 

mecânicas. Foi possível observar a solda executada através do processo de soldagem TW com metal de base DIN 536 S900, apresentou limite de escoamento inferior 

ao cordão de solda executado com o processo de soldagem SMAW soldado com o mesmo metal de base, DIN 536 S900. 
Alexandre Dias Gonçalves Alex.Godias@Gmail.Com Centro Federal De Educação Tecnológica De Minas Gerais 
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INFLUÊNCIA DA PREPARAÇÃO SUPERFICIAL DE UNIÕES ADESIVADAS ENTRE ALUMÍNIO E FIBRA DE CARBONO UTILIZANDO ADESIVO 

ESTRUTURAL EPÓXI 

Em muitos segmentos, como nas indústrias aeronáutica e automobilística, a redução de peso é um fator de grande importância na otimização de projetos, despertando 
grande interesse por parte de pesquisadores em busca de soluções eficientes. A utilização de ligas de alumínio já é uma constante nestes setores e o emprego de 

compósitos, como a fibra de carbono, é cada vez mais frequente devido as suas excelentes características de resistência à tração e baixa densidade. Entretanto, a 

natureza dissimilar destes materiais impossibilita a utilização de métodos convencionais de união mecânica, como a soldagem, levando o projetista a fazer uso de 
técnicas alternativas, como por exemplo, a união por adesivagem. O presente artigo tem como objetivo realizar um estudo sobre o comportamento mecânico de uniões 

adesivadas entre substratos dissimilares de alumínio e fibra de carbono, formando juntas por sobreposição simples utilizando adesivo estrutural epóxi. Os corpos de 

prova de alumínio são compostos de uma liga 5052 h32, e serão submetidos a três condições de rugosidade superficiais diferente, realizadas por lixamento. Já os corpos 

de prova de fibra de carbono, por sua vez, serão fabricados por laminação manual. Vale destacar que tanto o alumínio quanto a fibra de carbono dispõe das mesmas 

condições de acabamento superficial, assim como a espessura da camada de adesivo, que será constante para todas as amostras. Para verificar a resistência mecânica 

das uniões adesivadas, as amostras serão submetidas a ensaio de tração, regulamentado pela norma ASTM D1002-99, cujos dados resultantes serão tratados por meio 
de análise de variância e comparação múltipla entre médias. Além disso, depois de realizados os ensaios, as amostras serão inspecionadas através de análise ótica 

utilizando microscópio estereoscópico. Espera-se, com este estudo, avaliar o comportamento da união adesivada entre alumínio e fibra de carbono, levantando dados 

pertinentes que possam ser utilizados em projetos de diversas naturezas 
Mateus André Sponchiado Sponchiado_Mateus@Yahoo.Com.Br Universidade De Passo Fundo Jean Rigo, Ricardo Muhl, Fabio Koenig, Charles Leonardo Israel 
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EFEITO DA TEMPERATURA DO GÁS DE PROTEÇÃO NAS CARACTERÍSTICAS DO ARCO DE SOLDAGEM GTAW 

The protective gas used in the GTAW (Gas Tungsten Arc Welding) welding process has physical and chemical properties that determine the operating characteristics 

of the electric arc. The shielding gas is used in the process at room temperature, being heated after reaching the welding region. A preheated gas may reveal a variable 
not yet considered, which opens the possibility of electric arc manipulation. One way to study the arc is through its dynamic response in operation with the survey of 

characteristic curves, because they indicate, for a given condition, the average values of current and voltage required for its operation. The objective of this work is to 

raise the influence of the inert gas temperature on the characteristics of the arc, such as the average values of current and voltage, the luminosity and the profile of the 
electric arc. For the study, parameters such as gas flow, sharpening angle of the electrode and arc length were kept constant only varying the gas temperature for 

different currents. The results show that the temperature of the gas influences the operation of the electric arc. 

Nilo Nogueira Da Silva Nilons.Fisica@Gmail.Com Universidade Federal De Minas Gerais Gabriel Mendes De Almeida Carvalho, Andres Mauricio Moreno Uribe, 
Alexandre Bracarense 
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ESTUDO DA INFLUÊNCIA DO PRÉ-AQUECIMENTO E RESFRIAMENTO LENTO NA SOLDAGEM DE FERROS FUNDIDOS CINZENTOS USANDO O 

PROCESSO DE ELETRODO REVESTIDO 

O ferro fundido cinzento é amplamente utilizado na indústria, porém apresenta difícil soldabilidade. As técnicas de pré e pós aquecimento ajudam a controlar a 
formação de microestruturas frágeis, resultando em uma melhor qualidade do cordão de solda. O processo de soldagem com eletrodo revestido foi utilizado por ser o 

mais prático e o mais barato, sendo utilizado um eletrodo E9258 (ENiFe-Cl). Oito diferentes condições de soldagem foram utilizadas, avaliando a microestrutura, a 

microdureza e a resistência a esforços cisalhantes. O resfriamento lento teve resultados mais satisfatórios em relação aos aspectos estudados. A qualidade de soldagem 
está relacionada com o tipo do resfriamento. 

Hector Di Maiochi Hector.Maiochi@Gmail.Com Instituto Federal De Santa Catarina Cleiton De Quadros, Nathan Bitencourt Pereira, Fernando Gruber Colaço, 

Gabriel Costa Sousa 
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AVALIAÇÃO NUMÉRICA DO PERFIL DE TEMPERATURA EM SOLDAGEM TIG EM CHAPAS DO AÇO AISI 304 DE DIFERENTES ESPESSURAS 

O gradiente de temperatura gerado em um processo de soldagem promove tensões residuais que geram distorções nas peças de modo que prejuízos operacionais podem 

ser obtidos.  A espessura de uma peça é um fator que influencia na dissipação de calor. Nesse contexto, foi realizada uma análise numérica do processo de soldagem 
TIG autógeno em 3 (três) chapas de diferentes espessuras do AISI 304. Para o procedimento numérico foi utilizado o ANSYS Workbench 16.0, com o auxílio de uma 

rotina matemática para o movimento do fluxo de calor que utilizou como geometria da fonte a dupla elipsoide de Goldak. O AISI 304 foi criado no software com as 

propriedades físicas do material (condutividade térmica, calor especifico e densidade) variantes com a temperatura. Foram consideradas as perdas de calor por 
convecção natural, condução (na própria peça) e radiação. O perfil de temperatura foi obtido através de 6 pontos de medição, sendo 3 pontos a 10, 20 e 30 mm do 

começo da formação do cordão de solda e mais 3 pontos situados no lado oposto ao da solda em uma distribuição simétrica em relação aos 3 primeiros pontos. Isso foi 

feito para as 3 chapas de diferentes espessuras. A validação do processo numérico, foi realizada através de uma análise experimental do processo, utilizando os mesmos 

parâmetros de soldagem e disposições de termopares aplicados no modelo numérico. A validação consistiu em analisar a semelhança de temperatura obtida 

numericamente e experimentalmente, além de analisar a semelhança com os dados obtidos da literatura. 

Rafael Leandro Fernandes Melo Rafaellfm@Outlook.Com Universidade Federal Rural O Semi-Arido João Dehon Rocha Junior, João Felipe Lima, Andre Oliveira, 
Shyrlei Oliveira, Alessandro Carvalho 
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PARAMETERS SURVEY OF BUTTERING WELDING DEPOSITED BY GMAW PROCESS WITH HIGUCHI AND HIGUCHI MODIFIED METHODS 

An appropriate procedure for the dissimilar welding materials must anticipate the buttering of the bevel with potentiate, using the double layer technic, a thermal barrier 

capable of eliminating the problems of embrittlement of the joint. The buttering interface in this welding is pointed as the most critical area of the joint due to the phase 
of high hardness usually found in the coarse grains of the heat-affected zone (HAZ). This paper intends to utilize the Higuchi method on the selection of parameters to 

the double layer technic welding, in order to refine and draw the temper of the coarse grains of the HAZ in the first layer. The welds were deposited by the process 

GMAW on a quenched carbon steel plate, deposited by carbon steel electrode (ER80S-G), and the gas Ar-25%CO2. The results showed the refining and the tempering 
of HAZ on the first layers indicating the efficiency of the method utilized. 
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CLINCHED JOINTS QUALITY ANALYSIS VIA MICROSCOPY AND COMPARISON WITH FORMING SIMULATIONS 

The mechanical union process of clinched joints has been widespread in the last decade as an alternative to spot welding and fasteners in general. Joints quality and 

strength are dependent of material properties, dimensional characteristics and manufacturing parameters. It is worth mentioning the importance of sheet metal forming 
simulations as a method to avoid trials and errors in manufacturing processes. The objective of this study was to verify the correlation between a real clinched joint with 

the finite element simulation results. Design of experiments (DOE) methodology was used to conduct the investigations regarding influence of the material properties, 

sheet thickness and process factors for a real clinched joint. The final dimension, cracks presence and poor fill of undercut‟s geometry were considered as responses. A 
computational DOE was carried out including some noise factors, such as friction coefficient and die clearance. The real joint final dimension, measured via optical 

microscopy, was compared with the simulated results. 

Gabriel Zapata Gmzapata@Fem.Unicamp.Br Universidade Estadual De Campinas Rafael Sottili Chaves, Alexandre Luis Marangoni, Marcelo Quartiermeister 
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SOLDAGEM TIG AUTOMATIZADA EM ALTA CORRENTE PARA UNIÃO DE CHAPAS FINAS SOBREPOSTAS 
A necessidade de aumentar a produção, com segurança, garantindo qualidade, menores impactos socioambientais e menores custos, cria demanda para novos estudos 

serem conduzidos, contribuindo para a melhoria dos processos de soldagem. A crescente falta de mão de obra qualificada é um fator importante para justificar o 

caminho pela automação. A soldagem TIG de alta corrente sem material de adição se apresenta como uma técnica em potencial para atender estes requisitos. 
Entretanto, ela ainda não se popularizou no meio industrial. Desta forma, o objetivo deste artigo foi avaliar as potencialidades e dificuldades dessa técnica para ser 

aplicada em soldagem de filete horizontal para união de chapas sobrepostas. Foi realizado um exploratório acerca do posicionamento da tocha (ângulo de ataque, 

ângulo de posição, distância eletrodo peça), assim como corrente e velocidade de soldagem para se verificar os limites do processo, investigando dificuldades deste tipo 

de soldagem frente a alguns resistores de robustez, como por exemplo, a presença da folga entre as chapas, variação da DEP, ângulo de afiação. Foi avaliado o 

desempenho da soldagem com o acréscimo do hidrogênio ao gás de proteção (nos teores 5%, 10% e 15%), na tentativa de se aumentar a velocidade de soldagem. 

Foram estabelecidas faixas operacionais para se soldar com corrente de 300 A, para chapas de (2+2 mm), com argônio puro e misturas de Ar + H2. De forma 
semelhante foi feito para chapas de (3+3 mm), em níveis de corrente de 300 e 400 A. O posicionamento da tocha (ângulo de ataque, ângulo de posição, distância 

eletrodo peça) respectivamente 30°, 1 mm e 4 mm se mostrou efetivo, garantindo bons cordões de solda, sendo que, alguma variação pequena de tais parâmetros é 

tolerável, não representando insucesso na operação. Por fim, resultados mostram o potencial para se aumentar a faixa operacional de velocidade (em cerca 70%) ao se 
trabalhar com misturas Ar + H2 no lugar da proteção com Argônio puro, mantendo-se a mesma geometria da união, com velocidades de soldagem relativamente altas, 

de até 60 cm/min. 

Vinicius Jorge Viniciuslemesj@Hotmail.Com Universidade Federal De Uberlândia Americo Scotti 
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ESTUDO DA CONSTRIÇÃO DO ARCO PELO RESFRIAMENTO DO ELETRODO NO PROCESSO DE SOLDAGEM TIG 
Novos estudos voltados para variantes dos processos de soldagem são soluções para manter a competitividade da indústria de fabricação e liderança tecnológica pelo 

aumento da produtividade ou redução de custos. Os desenvolvimentos no processo TIG são crescentes, sendo possível observar que algumas tecnologias em 

combinação com certas técnicas de soldagem, estão permitindo que este processo seja mais competitivo no mercado. Um exemplo desta evolução é a proposta de 
aumento da eficiência do processo através do super-resfriamento do eletrodo, apresentada por alguns fabricantes de tochas, entretanto não disponibilizam muitas 

informações do processo. Desta forma, o objetivo deste artigo foi compreender fenômenos ocorrentes na constrição do arco pela maior refrigeração do eletrodo e 

avaliar a viabilidade de aplicação deste processo para se conseguir maior penetração no cordão de solda. Para tal, foi elaborado um projeto e construida uma tocha de 
forma que a troca de calor por condução entre o fluido refrigerador e o porta eletrodo se desse de forma mais eficiente. Assim, seria esperado que somente a ponta do 

eletrodo fosse aquecida na temperatura de emissão, concentrando o arco. O estudo conduzido se deu por meio de soldagens comparativas entre uma tocha convencional 

e a tocha fabricada, em três níveis de corrente (200, 250 e 300 A), sob as mesmas condições de parametrização. A análise sobre o desempenho das duas tochas foi 

avaliada de três formas. A primeira pela filmagem do arco, identificando a região de acoplamento arco-eletrodo, atendendo também, à possibilidade de visualização do 

tamanho e largura do arco elétrico. A segunda, identificando as áreas que determinam funções distintas no eletrodo, baseado na observação das pontas dos eletrodos 

após soldagem. A terceira forma de análise foi por meio de ensaio macrográfico, verificando-se zona fundida, penetração e largura do cordão de solda. Os resultados 
indicam uma redução da largura do arco para a tocha fabricada no nível de corrente de 250 A. Para os outros níveis esta diferença não foi perceptível. As imagens 

sugerem que a ponta do eletrodo para a tocha fabricada fica mais quente quando comparada à convencional, para os três níveis de corrente, o que nao era de se esperar. 

Os valores das áreas de emissão foram menores para a tocha fabricada quando comparada à convencional para um mesmo nível de corrente, sugerindo que o eletrodo 
da tocha fabricada possui uma maior densidade de corrente, sendo possível considerar que existe uma constrição catódica. Os valores de penetração do cordão de solda 

foram maiores para a tocha fabricada. Por fim, resultados mostram que o uso do super-resfriamento do eletrodo mostrou ser capaz de concentrar o arco e aumentar a 

penetração, embora não de forma significante. 
Vinicius Jorge Viniciuslemesj@Hotmail.Com Universidade Federal De Uberlândia Americo Scotti 
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ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE A MODALIDADE COLD-WIRE E HOT- WIRE NO PROCESSO DE SOLDAGEM TIG 

Com finalidade de evidenciar as vantagens atribuídas ao processo de soldagem TIG Hot-Wire, surge como objetivo principal deste trabalho realizar um estudo 
comparativo entre o processo TIG no modo Hot-Wire e Cold-Wire. Trabalhos na literatura mostram que o processo TIG no modo Hot-Wire supera em produtividade o 

processo Cold-Wire, conseguindo atingir menores graus de diluição, o que favorece sua aplicação em revestimentos de componentes ou peças. Para conseguir os 

objetivos deste trabalho foi necessário implementar uma bancada de ensaios, constituída por duas fontes de soldagem, uma para o aquecimento do arame e outra para 
fornecer a abertura e manutenção do arco TIG. Um dispositivo direcionador de arame foi acoplado na tocha TIG refrigerada a água projetada para uma capacidade de 

corrente de 500 A. A tocha TIG foi instalada num sistema de deslocamento com dois graus de liberdade. Os cordões de solda foram executados na posição plana, 

utilizando como material base o aço SAE 1015, material de adição ER70S-6 de 1,2 mm de diâmetro, gás de proteção argônio com uma vazão de 12 l/min, eletrodo não 

consumível EWTh-2 de 2,4 mm de diâmetro e com um ângulo de afiação na ponta de 50°. Foram testadas três configurações de corrente no arco, mantendo fixa a 

configuração de corrente utilizada no aquecimento do arame. Os cordões de solda foram avaliados quanto ao aspecto superficial, morfologia e grau de diluição. A 

técnica Hot-Wire apresentou baixos graus de diluição e na morfologia dos cordões de solda maior largura, menor reforço e menor penetração quando comparado com a 
técnica Cold-Wire. 

Víctor Vergara Victor.Vergara@Uantof.Cl Universidad De Antofagasta Cristian Flores, Erick González Olivares, Tiago Vieira Da Cunha 
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ESTUDO DO PROCESSO DE UNIÃO DE CHAPAS POR CLINCHING 

Na indústria metal mecânica em geral, existe a necessidade constante de unir chapas metálicas. Existem diversas maneiras de fazer a união mecânica dessas chapas, 
algumas desmontáveis como as feitas por parafusos, porcas e pinos; e algumas permanentes como as feitas por solda, colagem adesiva e rebite. Além disso, um método 

que vem ganhando espaço na indústria, principalmente automobilística, é a união por clinching. Esse método consiste em unir chapas por meio da deformação plástica 

local sem uso de nenhum elemento adicional de união, apenas por meio da ação de um punção que deforma as chapas contra uma matriz provocando o entrosamento 
entre elas. Neste trabalho o método de união por clinching foi estudado por meio de experimentos práticos e computacionais utilizando-se o método dos elementos 

finitos. Foi analisada a influência de duas geometrias de ferramenta e dois materiais, sendo um aço de baixo carbono e uma liga de alumínio. Os resultados foram 
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comparados e foi observado que a simulação computacional é uma ferramenta viável para a definição da ferramenta e dos parâmetros de processo, pois os resultados 
ficaram próximos aos obtidos na prática. 

Sérgio Fernando Lajarin Fer.Espanhol@Gmail.Com Universidade Federal Do Paraná Marcio Brandani Tenorio, Sérgio Fernando Lajarin, Manolo Lutero Gipiela, 

Paulo Victor Marcondes 
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EFEITO DO ADESIVO DE MICRO ESFERAS FENÓLICAS 
No presente trabalho a resistência mecânica de uniões de alumínio utilizando fibra de carbono, resina epóxi e micro esferas fenólicas foram analisadas. Para tanto, 

foram produzidas pe as em alumínio conforme a norma ASTM E8/E8M − 15a , por m, cortados no centro. Foram então produzidos corpos de prova para ensaios de 

tração a partir da união destas peças utilizando fibra de carbono com e sem massa de micro esferas fenólicas em epóxi. Os resultados foram comparados com resultados 
disponíveis na literatura para uniões obtidas no processo TIG em condições semelhantes às empregadas no presente trabalho. Foi observado que a resistência da união 

pode ser próxima ao do processo TIG, sem interferir na micro estrutura do alumínio. 

Estevão Costa Estevaomourac@Gmail.Com Universidade Federal De Santa Catarina Tiago Vieira Da Cunha, Danilo Breda 
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ESTUDO DA INFLUÊNCIA DE VENTOS EM JUNTAS SOLDADAS PELO PROCESSO ARAME TUBULAR (FCAW) 
A soldagem pelo processo arame tubular é amplamente utilizada na indústria naval para a união de chapas, cantoneiras, tubulações, perfis estruturais e diversos 

elementos. Visto que na maioria dos estaleiros as soldas estão sujeitas à ação dos ventos, o presente trabalho tem por objetivo analisar a influência dos ventos sobre a 

qualidade de juntas soldadas, tendo como referência um estaleiro da região de Itajaí em Santa Catarina. Para tanto, foi feita inicialmente uma caracterização acerca dos 
ventos no qual o estaleiro está sujeito e o desenvolvimento de um dispositivo para a reprodução dos mesmos em laboratório no que diz respeito a sua intensidade. Os 

ensaios foram realizados com diferentes velocidades de vento, sendo essas 0,5, 1,2 e 2,2 m/s e um ensaio sem a presença de ventos para comparação dos resultados. 

Para a análise dos corpos de prova soldados, foram realizadas macrografias das seções transversais das juntas. Através dessas imagens foi possível observar um 

aumento da porosidade com o aumento da velocidade dos ventos nos diferentes passes de soldagem realizados. 

Anna Louise Voigt Alouisevoigt@Gmail.Com Universidade Federal De Santa Catarina Tiago Vieira Da Cunha, Evandro Machado 
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MÉTODO DE DIFERENÇAS FINITAS APLICADO NA DESCRIÇÃO DO RESFRIAMENTO DE UM COMPONENTE METÁLICO 

Considerando a importância do conhecimento do processo de resfriamento de componentes metálicos para a indústria metal-mecânica, a verificação de valores de 
temperatura permite a determinação de parâmetros de solidificação em processos como siderurgia, soldagem, fundição e principalmente tratamento térmico. As curvas 

de resfriamento permitem a adequação dos parâmetros utilizados industrialmente, otimizando as propriedades dos componentes produzidos e suas características frente 

aos esforços mecânicos. O objetivo deste trabalho é implementar o método de diferenças finitas (MDF) para solução de equações diferencias parciais, para então 
aplicá-lo no processo de resfriamento de componentes metálicos para o monitoramento das curvas de resfriamento. O método proposto é aplicado na Equação Geral de 

Condução de Calor em regime transitório e, para a simulação numérica é utilizado o software Matlab. Para as iterações são utilizados lingote de aços SAE 8620 e SAE 

1141 em formato retangular. Com isso, é possível estimar as curvas de resfriamento do material metálico para então compará-las com dados experimentais obtidos 
através da instrumentação dos lingotes mencionados com termopares do tipo k. 

Juliane Donadel Juliane.Donadel@Farroupilha.Ifrs.Edu.Br Instituto Federal Do Rio Grande Do Sul Lisiane Trevisan, Bianca De Castro 
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RELAÇÃO ENTRE A TEMPERATURA PRÉ PASSE E OS PARÂMETROS DE SOLDAGEM NAS CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DO CORDÃO 

DEPOSITADO POR ARCO SUBMERSO 
Neste trabalho foi analisado a relação entre a temperatura pré passe e os parâmetros de solda como corrente, tensão e velocidade de deslocamento da tocha e seus 

impactos nas características geométricas do cordão de solda. Foi utilizado uma fonte inversora com o processo arco submerso (SAW), metal base de aço carbono SAE 

1020, metal de adição da classificação AWS A5.17 EL12 com 2,4 mm de diâmetro e fluxo classe AWS A5.17 F7A2-EL12. Para a verificação da temperatura foi 

utilizado uma câmera termográfica marca FLIR modelo E60 e o software FLIR Tools para a análise das imagens termográficas. A obtenção dos parâmetros 

instantâneos de solda como corrente e tensão foram obtidos com o sistema de aquisição de dados de soldagem (SAP v4.28), juntamente obteve-se os valores médios 

destes parâmetros e a avaliação da regularidade da transferência metálica durante a soldagem. Para a análise da geometria do cordão de solda foi realizado um corte 
transversal a direção de soldagem e realizado macrografias das amostras e uso de software de análise de imagens, com isso identificando a largura, penetração e reforço 

dos cordões de solda. A análise da relação entre a temperatura pré passe e os parâmetros de solda foi realizado com o uso da correlação linear simples e auxilio de 

gráfico de bolhas onde pode-se verificar interdependência entre as variáveis. 
Miguel Guilherme Antonello antonello@ctism.ufsm.br Universidade Federal de Santa Maria William Bevilaqua, Cristiano Scheuer 
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ESTUDO DA TENACIDADE À FRATURA E CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL DA INTERFACE DA JUNTA SOLDADA DO AÇO API 5L X52 

REVESTIDO COM INCONEL 625 
O objetivo do trabalho foi determinar o CTOD de carga máxima da interface substrato/revestimento (bimetálica) de um tubo de aço API 5L X52 revestido internamente 

por Inconel 625 mediante processo de soldagem TIG (GTAW) multipasse e as microestruturas formadas na zona termicamente afetada (ZTA). Para este estudo, foi 

elaborado uma amostra tubular de 168 mm de diâmetro externo por 150 mm de comprimento e com 22,5 mm de espessura de parede. Esta amostra foi revestida 
internamente com Inconel 625 até atingir uma espessura de metal depositado de 15 mm. Para determinação do CTOD de carga máxima foi fabricado corpos de prova 

compactos de tração C(T) com entalhe posicionado na região de interface. Foram realizados ensaios de tração, dureza HB, microdureza HV do substrato e do 

revestimento, assim como, caracterização microestrutural na região de interface e da zona termicamente afetada (ZTA) utilizando-se microscopia ótica (MO) e 
eletrônica de varredura (MEV). Os resultados obtidos revelaram elevada tenacidade à fratura tanto na interface, quanto em suas adjacências e não foi detectada 

nenhuma região com baixa tenacidade que comprometesse a integridade da junta soldada. 

Aldecir Alves de Araujo aldeciraraujo@gmail.com Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca Tatiane Campos 
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SOLDAGEM DE AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO EMPREGANDO O PROCESSO TIG COM ALIMENTAÇÃO DE ARAME FRIO 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito dos parâmetros do processo de soldagem TIG com alimentação de arame frio sobre a diluição e geometria de cordões de 
solda depositados sobre o aço AISI 304L utilizando 308L como material de adição. Dessa forma, foi avaliada a influência da corrente média, velocidade de alimentação 

do arame, velocidade e ângulo de deposição sobre a diluição, penetração, largura e reforço dos cordões de solda. Para essa análise foi utilizado um planejamento DOE 

composto central com quatro fatores totalizando vinte e duas condições de aplicação dos cordões. A medição da área e dimensões (largura, penetração e reforço) foram 
realizadas nas seções transversais dos cordões depositados utilizando microscopia ótica e software de análise de imagens. Para a análise do comportamento dos 

parâmetros do processo utilizou-se a metodologia de superfície de resposta. Verificou-se que todas as variáveis influenciam na diluição e geometria dos cordões de 

solda. 
Cristiano Scheuer Cristiano.Scheuer@Gmail.Com Universidade Federal De Santa Maria Alisson Fernandes Da Rosa, Romário Nogueira, William Bevilaqua, 

Cristiano Scheuer 
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O PROCESSO FSW, SEUS SISTEMAS DE MÁQUINAS E CONTROLES E AS TENDÊNCIAS PARA INDUSTRIA AUTOMOTIVA 

"Solda por fricção Linear ou Friction stir welding (FSW) é um processo de união de materiais, em estado sólido, através de uma ferramenta cilíndrica, com uma cavilha 
específica, rotacional, que opera linearmente, onde existe a união dos mesmos sem a necessidade de fundi-los. Essa pesquisa é uma revisão literária sobre os parâmetros 

operacionais, controle de força, sistemas de máquinas e robôs, com foco nas novas tendências e o uso na indústria automotiva, alavancado principalmente pelas 

pesquisas na indústria aeroespacial. Todo o processo produtivo FSW é descrito, além dos parâmetros para definição do sistema operacional e de controle, bem como os 
atributos para seleção de máquinas e robôs. Parâmetros de ajuste como, geometria da ferramenta, velocidade de rotação, velocidade transversal, tempo de permanência, 

profundidade de inserção, posição do ferramental, configuração de solda sobre a microestrutura e propriedades mecânicas das juntas são descritos, analisados e 

comparados. Parâmetros de máquinas como rigidez, força, precisão, desempenho e flexibilidade também são descritos, analisados e comparados para maquinas 
convencionais, máquinas específicas para FSW, ferramentas convencionais, robôs paralelos e robôs articulados. O processo FSW está em rápida evolução. Na indústria 

automotiva, por exemplo, os robôs articulados possuem a vantagem operacional de trabalhar componentes geometricamente complexos. Ao mesmo tempo, esse mesmo 

robô tem na precisão uma desvantagem. É possível aprimorar a precisão utilizando algoritmo em tempo real, passando a operar com a mesma qualidade de um sistema 
CNC pórtico ou ate mesmo o uso de maquina compatível com 3D com base no conceito pentapod. Nota-se, portanto, que o sistema de controle do processo de FSW, 

que abrange os parâmetros de processo, controle de movimentos, tipos de máquinas e capacidades de força estão em rápida evolução e são amplamente abordados 

através das suas vantagens, desvantagens e sua capacidade de contribuir com a evolução tecnológica do setor automotivo." 
Hugo Bustamante Hpbeua@Gmail.Com Senai Cimatec 
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SUPER-BOLT AND SCREW FIXATION: AN OPTIMIZED METHODOLOGY BASED ON TRIBOLOGICAL FUNDAMENTALS 

The aim of this study is to identify the best way to apply torque on a screw to have the lower loss of power to the system, looking for to increase the efficiency use of 

the super-bolt and decreasing the possibility of a catastrophic failure in this form of fixation. Given the large applications of gaskets and clamping devices found in 

industry, especially screwed surfaces, is necessary the study and the understanding of the applied tightening conditions influences and the actual grip generated on the 

screw threads, as well as inadequate pre loads conditions, which is the main cause of the loosening bolted joints. Issues about inadequate pre loads are associated with 

the clamping method used, including the friction conditions between materials in the thread. For both tests were performed tribological study contact between the 
surfaces of AISI 4140 (super-bolt) and AISI 4140 (screw) in a real application by super-bolt fixation, considering different situations. Moreover, mathematical 

calculations for checking the tension torque x balanced strength in thread and the screw head are performed. Thus, the results show that there is wide variation between 

the application load and the final outcome of torque, making it possible to identify the best grip method and surface characteristics for the use of super-bolt. 
Felipe Celso Linhares Ferreira Felipe.Linhares.Ferreira@Gmail.Com Universidade Federal De Minas Gerais David Jonhson Barcelos, Antônio Pertence, Marcelo 

Câmara 
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HYDROGEN CRACK RESEARCH IN WELDED JOINTS WITH ACOUSTIC EMISSION AND IMPLANT TEST 

There were an increase in the need for steel which is used to transport fluids such as oil and natural gas due to the discovery of new reserves in harsh environments and 
reserves distant from consumption centers, so it enhanced progressively the demand for high- strength steels and lower costs. Therefore, HSLA steels (high strength, 

low alloy) have been used because of its good weldability, mechanical strength and lower cost due to the fact that thinner plates can be used. However, these steels tend 

to have weldability problems due to the hydrogen cracks (HC). The aim of this study was to investigate the relationship between heat input variation and the origin of 
HC, with gas and without purge gas, using implant test coupled to an acoustic emission system in order to define the moment of crack formation and its propagation. 

The welding process used was the FCAW-S and as the filler metal it was used a self-shielded tubular wire E71T-11. In this study, it was possible to verify the influence 

of the use of shielding gas and welding energy in the formation of the microstructure and development of crack in the material of study, demonstrating the efficiency of 
the AE technique in the verification of HC. 

Roberta Adrielle Vieira Roberta_Adrielle15@Hotmail.Com Instituto Federal Do Maranhão Waldemir Passos Martins, Valdemar Leal, Antonio Paiva, Victor Hugo 

Barbosa Santos 
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SOLDAGEM POR FRICÇÃO E MISTURA MECÂNICA A PONTO DE JUNTAS DE LIGA DE MAGNÉSIO AZ31B 
As indústrias automotivas e aeroespaciais estão em uma busca incessante de redução de peso e aumento da eficiência de seus produtos, usando metais e ligas mais leves 

e que possuem as características necessárias de segurança e desempenho inerentes deste segmento. Dentro deste contexto, o objetivo deste trabalho é apresentar um 

estudo sistemático de parametrização do processo FSSW em centro de usinagem CNC, investigando a influência dos parâmetros de operação no desempenho de juntas 
soldadas da liga de magnésio AZ31B. Um estudo estatístico baseado em análise fatorial completa com foi utilizado para observar os parâmetros do processo de FSSW 

– rotação, avanço e tempo de permanência, com a microestrutura e propriedades mecânicas das juntas obtidas, sendo a resistência ao cisalhamento da junta o principal 

indicador da qualidade da união. Em paralelo uma análise de microestrutura das juntas soldadas por meio de microscopia ótica, e também, um levantamento do perfil 
de microdureza ao longo da região de solda, para avaliar estatisticamente os resultados obtidos pelas variações dos parâmetros do processo. Através desse estudo 

verificou-se a viabilidade do uso do processo FSSW para união de chapas de magnésio com características relevantes para a utilização em aplicações práticas, de 
acordo com as propriedades do material utilizado. 

Felipe Coelho De Oliveira Oliveira.C.Felipe@Live.Com Pontifícia Universidade Católica De Minas Gerais Henrique Cunha, Romulo Cunha, Wellington Leite, Pedro 

Brito 
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PERSPECTIVAS DE FORMAÇÃO E DO MERCADO DE TRABALHO PARA O TECNOLÓGO EM SOLDAGEM 
O presente artigo tem por finalidade propor uma discussão atual sobre a formação de profissionais de soldagem, abordando os Cursos Superiores Tecnológicos (CST´s) 

e a inserção de seus egressos no mercado de trabalho atual. Utilizou-se neste trabalho, metodologia que assumiu caráter descritivo e exploratório aliada à pesquisa de 

campo junto à população alvo, por intermédio de questionário composto por questões de múltipla escolha, com opção de justificativa, além de questões abertas. 

Investigou-se a atualidade da tecnologia em soldagem no âmbito acadêmico, nos currículos e nos projetos político-pedagógicos dos Cursos Superiores Tecnológicos, 

principalmente das Fatec´s. Foram, também, discutidas as qualificações exigidas pelo mercado industrial, especialmente o mercado de óleo e gás, além dos demais 

mercados que possivelmente demandarão profissionais especializados no futuro, questionando-se também, os currículos dos cursos tecnológicos quanto às mudanças 
trazidas pela manufatura digital. 

Luciano José Dantas Luciano.Dantas@Fatec.Sp.Gov.Br Faculdade De Tecnologia De Itaquera Prof. Miguel Reale Roberto Kanaane, Sergio Pamboukian 
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INFLUÊNCIA DE RUGOSIDADES NA RESISTÊNCIA ADESIVA NA FABRICAÇÃO DE COMPÓSITOS ESTRUTURAIS DO TIPO SANDUICHE 

METAL/POLÍMERO/METAL 
Estruturas sanduíche metal-polímero-metal são de particular interesse, visto que permitem combinar várias funções, tais como: alta rigidez e comportamento de 

conformabilidade, propiciado pela camada de cobertura metálica e um bom amortecimento graças ao polímero do núcleo. O objetivo deste trabalho experimental é 

apresentar uma análise em relação à influência da rugosidade provocada nas superfícies metálicas, utilizadas na fabricação de compósito tipo sanduíche 
metal/polímero/metal (MPM). As amostras foram produzidas a partir de folhas metálicas de aço baixo carbono como substrato, polipropileno (PP) como núcleo e 

adesivo acrílico bicomponente para junção das partes. Foram utilizadas lixas de diferentes granulometrias tais como: 100; 80 e 50 e granalha de aço para promover as 
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rugosidades. As amostras foram produzidas sem utilização de aquecimento durante o processo de fabricação. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi utilizada 
para investigar a superfície metálica após lixamento, para medir a profundidade das rugosidades provocadas. A resistência de ligação foi estimada pelo teste T-peel 

(180o) segundo a norma ASTM 1876 e a resistência ao cisalhamento das superfícies adesivadas segundo a norma ASTM 3164. Microscopia eletrônica de varredura 

(MEV) foi utilizada para avaliar as falhas adesivas. Os resultados experimentais mostram que a principal fonte de aumento de resistência, causada por modificações na 
topografia da superfície do metal, em juntas coladas polímero/metal é a transição interfacial de falha coesiva. A força de adesão é aumentada pelo aumento da 

rugosidade da superfície de um substrato apenas se o aumento da rugosidade provoca a transição de modo de falha de adesão. Este estudo tenta explicar por que a força 

de adesão das juntas de polímero/metal, mostra grande variação de acordo com a topografia da superfície dos substratos de metal. É importante ressaltar que 
intertravamento mecânico é um dos aspectos que regem o fenômeno de adesão. Intertravamento mecânico promovido por adsorção provoca gasto energético durante a 

fratura, o que praticamente constitui a força de aderência. 

Luiz Machado Luizantonio_Machado@Yahoo.Com.Br Universidade Federal Fluminense Fábio José Brum 
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INFLUÊNCIA DOS PARÂMETROS DE SOLDAGEM NA UNIÃO DISSIMILAR DE AÇOS INOXIDÁVEIS SOLDADOS POR FSW 
A atual necessidade econômica do país gera a busca por novas formas de otimizar processos, reduzir custos de produção e aumentar longevidade dos equipamentos e 

materiais. Na área de soldagem, foram buscados métodos alternativos de soldagem, que pudessem gerar redução de custos de insumos e mão-de-obra, além de 

proporcionar soldas de alta qualidade. O objetivo deste trabalho foi testar o método de soldagem Friction Stir Welding (FSW) em um união dissimilar de dois aços 
inoxidáveis utilizados na indústria petroquímica (austenítico 316L e superduplex 2507). Foram realizadas 4 uniões em chapas de 6 mm de espessura, nas quais variou-

se os parâmetros de velocidade de rotação (150 e 200 rpm) e de sentido de rotação da ferramenta (horário e anti-horário). Foram medidos os parâmetros secundários de 

soldagem (força de penetração, torque e aporte térmico) e realizados ensaios de dobramento de raiz, mapa de dureza e imagens metalográficas. Nos ensaios de 
dobramento foi observado que todas as juntas obtiveram penetração total. Os valores de parâmetros secundários foram inferiores nas soldas realizadas a 150 rpm 

comparado às realizadas a 200 rpm. Nas juntas soldadas com a rotação no sentido anti-horário não foi observado uma região de mistura dos aços, sendo a interface 

entre os dois aços bem definida, sem região intermetálica. No entanto, nas juntas soldadas no sentido horário identificou-se uma região de mistura dos dois aços na 

região superior da zona misturada (ZM), próximo à zona termomecanicamente afetada. Nos mapas de dureza foi observado pouca alteração dos perfis de dureza nas 

regiões de soldagem, com exceção as regiões de mistura intermetálica dos materiais, que apresentam dureza maior do que a do aço 316L. Por apresentarem menores 

valores de parâmetros secundários, as soldas realizadas com velocidade de rotação de 150 rpm foram as mais adequadas para união de juntas dissimilares de 316L e 
2507. 

Maria Theodoro Mariact@Fem.Unicamp.Br Universidade Estadual De Campinas 
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PROFILES MANUFACTURING METHODOLOGY APPLIED TO HYDRAULIC MECHANISM WITH HIGH LOADS 

This paper presents an application for Profiles Manufacturing Methodology (PMM) applied to the manufacture of hydraulic manipulators that will operate at high loads 
and high impact. The idea is to validate this methodology for severe applications through a case study applied to the metal industry, by developing a Jamback vehicle 

with manipulator. At the end of the article are raised the performance characteristics and durability of the hydraulic system that combines low weight of the arm with 

high loads. 
Eduardo Lima II Eduardo@Demec.Ufmg.Br Universidade Federal De Minas Gerais Marcelo Henrique Souza Bomfim, Fagner Guilherme Ferreira Coelho, Alexandre 

Bracarense 
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SOLDAGEM A LASER EM JUNTAS DISSIMILARES DE AÇOS AVANÇADOS DE ALTA RESISTÊNCIA 

Os objetivos da presente pesquisa foram estabelecer as condições otimizadas para a soldagem a laser de aços dual phase de 600 MPa de limite de resistência (DP600) e 
Transformation Induced Plasticity de 750 MPa de resistência máxima (TRIP750), bem como avaliar a sua microestrutura e propriedades mecânicas. A soldabilidade 

entre os aços se mostrou excelente nos níveis de aporte térmico entre 14 e 28 J/mm. A microestrutura dos cordões de solda foi predominantemente bainítica. Os ensaios 

de tração nas soldas dissimilares apresentaram resultados semelhantes aos materiais de base e a fratura ocorreu no material base, longe da solda. 

Milton Sergio Fernandes De Lima Msflima@Gmail.Com Instituto Tecnológico De Aeronáutica Gilson Correard 
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INFLUÊNCIA DO TEOR DE DIÓXIDO DE CARBONO EM ARGÔNIO DO GÁS DE PROTEÇÃO NA SOLDAGEM MIG/MAG COM TRANSFERÊNCIA POR 

CURTO CIRCUITO 

O processo de soldagem MIG/MAG com transferência metálica por curto circuito é amplamente indicado para união de chapas de aço temperado, já que este método 
combina grande praticidade e baixo aporte térmico. Contudo, este modo de transferência caracteriza-se por uma grande instabilidade no arco, podendo apresentar 

formação intensa de respingos caso a correta seleção de parâmetros e consumíveis não seja feita. Este trabalho consiste no estudo da influência da composição do gás 

de proteção na estabilidade do processo de soldagem do aço temperado RAEX 400 através do processo de soldagem MIG/MAG com transferência por curto circuito. 
Isto foi feito utilizando dois tipos diferentes de arames (ER70S-6 e ER110S-1) e gases de proteção com teores de 4%, 18% e 40% de CO2 em Argônio. Com o auxílio 

de uma bancada mecanizada, cordões de solda foram executados para cada combinação de arame e gás, variando apenas a tensão de soldagem na faixa de 17 a 20 
Volts, que foi monitorada por um sistema de aquisição de dados. Após a análise dos oscilogramas gerados pelo sistema, 60 corpos de prova foram soldados em pares, 

produzindo 30 amostras, sendo 5 para cada combinação de gás e arame. Para cada combinação de gás e arame foi utilizada a tensão de teste que gerou o oscilograma 

mais estável e a menor taxa de respingos. Os resultados obtidos levaram à conclusão que, embora não possua influência tão relevante quanto a tensão de soldagem, o 
aumento no teor de CO2 possibilitou o aumento da quantidade de curtos durante a execução do cordão e da prevalência do tempo em curto, conferindo maior 

estabilidade ao processo. André 

Chimicatti Fabrini Andrefabrini@Hotmail.Com Pontifícia Universidade Católica De Minas Gerais Gustavo Braz, Laura Silva Macedo Lima, Jose Rubens Goncalves 
Carneiro Carneiro 

 

ESTUDO E COMPARAÇÃO DA RESISTÊNCIA MECÂNICA DA JUNTA SOLDADA PELO PROCESSO PLASMA DO AÇO DE ULTRA-ALTA 

RESISTÊNCIA 300M 

The 300M and a Steel High Steel ultra-resistance, the similar SAE 4340 steel, Developed CTA hair set with Brazilian companies. Highly used in the aerospace industry 

to build rocket engines envelopes and aircraft landing trains in the high mechanical resistance function. Some of the problems faced without this use is steel related 
machinability, due to the high content of silicon and weldability in high hardenability function. No heat treatment becomes required the ovens use with controlled 

atmosphere or salt baths to avoid decarburization. In this work carried hum study of the welding process plasma steel 300M, comparing the performance of the welded 

joint in Parallels cords and perpendicular to the direction of lamination. Compares for metallography, mechanical testing, traction and hardness of the performance of 
welded joints and the influence of hum heat treatment of double tempering, paragraph that was held mechanical testing. How tensile test of way to compare the 

difference between the before making hardness material and after treatment realization and preparation metallographic paragraph later a microanalysis Structural 

materials and make comparison between the two processes. Used were 8 plates Steel where 4 of them Were Cut no sense lamination and as other 4 crosswise 
lamination way that also be possible be analyzed and comparative the difference between the rolling senses paragraph using steel and process decarburization. 

Rafael Monteiro Monteiro-Rafa@Hotmail.Com Universidade Federal De Itajubá Tarcisio Brito, Davi Neves 
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EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF DISSIMILAR JOINT OF AISI 4140/300M ULTRAHIGH-STRENGTH 
STEELS USING PLASMA ARC WELDING 

This study aims to evaluate the dissimilar joint of SAE/AISI 4140 and 300M low-alloy ultrahigh-strength steels, using the keyhole plasma-transferred arc (KPTA). The 

dissimilar welded joints were analyzed in the treated and not heat treated conditions and with the specimens of similar welded materials. In order to determine the 
changes that have occurred in the microstructure, the regions of the welded joint were evaluated by Optical Microscopy (OM) and the Scanning Electron Microscopy 

(SEM). The microhardness and tensile tests were conducted to determine the mechanical properties of welded specimens. The results showed very good mechanical 

properties, indicating that the welded joints of dissimilar steels were with great quality, contributing in a promising way to study of joints dissimilar steels. 
Gustavo Jeanser Nogueira Bruno Gustavojeanser@Yahoo.Com.Br Instituto De Aeronáutica E Espaço Antonio Jorge Abdalla, Lindolfo Moreira Filho 
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ESTUDO DA SOLDA POR ATRITO LINEAR EM JUNTAS DE TOPO SIMILARES NAS LIGAS AA2024-T3 E AA7475-T761 UTILIZANDO EQUIPAMENTO 

DEDICADO AO PROCESSO 

A tecnologia de união por atrito linear também conhecida por FSW (Friction Stir Welding), já apresenta ampla difusão na indústria internacional. É um processo de 
junção no estado sólido, ou seja, não há fusão entre o metal base e um metal de adição como nos processos de solda convencionais, o que lhe garante versatilidade, 

baixo impacto energético, confiabilidade e estabilidade dimensional. Na indústria aeroespacial, a principal aplicação tem ocorrido na união de ligas de alumínio que 

apresentam baixa compatibilidade com processos de solda convencionais, bem como possível redução de peso estrutural com a substituição do sistema de rebitagem. 
No Brasil esta técnica de solda ainda é recente, havendo poucos dados disponíveis, principalmente relacionados a máquinas dedicadas ao processo FSW. O presente 

trabalho teve como objetivo avaliar a influência dos parâmetros de solda nos esforços atuantes durante a mesma, como força axial e torque. Para cumprir o proposto 

foram soldadas chapas de alumínio AA2024-T3 e AA7475-T761, ambas com 1,6 mm de espessura. A máquina utilizada foi a GG-7 do fabricante MTI, disponível no 
Laboratório de Estruturas Leves do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT). Inicialmente se fez uma matriz de ensaio utilizando-se a 

ferramenta estatística Planejamento Experimental (PE), combinando os parâmetros rotação, velocidade de avanço e ângulo de inclinação da ferramenta, de modo que as 

corridas fossem aleatoriamente dispostas. Em seguida, realizou-se análise visual das amostras e processamento estatístico dos dados no software Statistica 12.0. Os 

resultados permitiram demonstrar a influência dos parâmetros no comportamento dos esforços através de análise estatística dos dados. Também mostraram de forma 

geral um baixo desvio dos dados entre as réplicas, demonstrando que o equipamento é adequado para os limites propostos neste experimento. 

João Paulo Perandini Jp.Perandini@Gmail.Com Centro Universitário Da Fei Sergio Delijaicov, Hugo Resende, Mario Henrique Batalha 
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SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DO PROCESSO DE SOLDAGEM A EXPLOSÃO UTILIZANDO TITÂNIO PURO E A LIGA TI – 6 AL – 4 V COMO CLAD 
PLATE (REVESTIMENTO) 

O processo de soldagem a explosão (EXW) consiste na união de duas ou mais peças (geralmente metais) através da deformação plástica superficial das mesmas. Essa 

deformação é provocada através da colisão em alta velocidade das peças devido à detonação de um explosivo. De maneira geral o EXW é realizado da seguinte 
maneira: A placa de espessura maior é posicionada primeiro. Essa placa é feita do material base ou principal; Em seguida é colocada a placa de menor espessura 

chamada de “clad” ou revestimento. Distância entre a placa base e o clad   no máximo de 2,5 cm; É colocada uma camada amortecedora para proteger o revestimento; 

Por fim é colocada uma camada de explosivos. O tipo e a quantidade do explosivo dependem dos materiais envolvidos na soldagem. O objetivo do trabalho em questão 
é realizar uma simulação computacional do processo de soldagem a explosão fazendo uma comparação entre o  titânio puro e a liga Ti – 6AL – 4V como revestimento, 

respectivamente. Os resultados obtidos serão comparados a estudos semelhantes realizados na mesma área.  Serão avaliados os seguintes itens: Tensão; deformação 

total; pressão gerada pela explosão; deformação plástica e elástica. O modelo será simulado no software Ansys Workbench versão 17.1 com visualização dos resultados 
no próprio Ansys e também no software Autodyn. O modelo consiste em: placa base com as dimensões de 400 x 300 x 17 mm; revestimento com dimensões 400 x 300 

x 4 mm  A placa base será de aço inoxidável 304. O amortecedor será de poliuretano.  O explosivo utilizado será o ANFO. Ressaltando que o estudo será feito 

computacionalmente utilizando o método dos elementos finitos. 
Andre Oliveira Engmecandre@Hotmail.Com Universidade Federal Da Bahia Rafael Leandro Fernandes Melo, João Dehon Rocha Junior 
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SOLDAGEM AUTÓGENA DE GRANDE PENETRAÇÃO A LASER: AÇO SAE 1020 COMO MATERIAL DE PARAMETRIZAÇÃO DE PROCESSO PARA 

ASTM A516 GR70 

Processos de soldagem tradicionais não possuem a profundidade de penetração presente na soldagem com lasers de alta potência. A alta densidade de energia presente 
no foco deste processo permite a soldagem de chapas espessas em tempos de processo reduzidos, sem a necessidade de vários passes e sem causar grande zona 

termicamente afetada (ZTA). Estas vantagens tornam a soldagem autógena a laser um processo de interesse para a indústria de maquinários de grande porte ou de dutos 

petrolíferos. O trabalho teve como foco o uso de um aço de equivalente teor de carbono para a parametrização da soldagem autógena a laser do aço ASTM A516 gr. 70. 
Tal processo entrou em questão por se almejar a execução de um passe de raiz para união de duas chapas espessas sem o gasto desnecessário de amostras de material de 

elevado valor financeiro. Foi definido através da literatura que o passe de raiz teria 10 mm de profundidade, servindo de base para posterior preenchimento do chanfro 

existente entre biseis. Tendo esta profundidade de passe em vista, testes foram realizados em SAE 1020 até se alcançar cordões com profundidade adequada. Mesmo 
que os cordões contivessem pequenos defeitos de solidificação eles foram aceitos, uma vez que era esperado que estes defeitos não se repetissem no aço de diferente 

composição química. Na sequência, os parâmetros de processo selecionados foram aplicados à liga ASTM A516 gr. 70. Os resultados obtidos em ambos os materiais 
foram comparados metalograficamente, chegando a conclusões sobre este método de parametrização e sobre o processo de soldagem autógena a laser. 

Adriano De Souza Pinto Pereira Adriano.Pereira@Grad.Ufsc.Br Universidade Federal De Santa Catarina Walter Lindolfo Weingaertner, Milton Pereira, Regis 

Henrique Goncalves E Silva, Jhonattan Gutjahr 
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LASER CLADDING A PÓ DE AISI 316L EM SUBSTRATO DE SAE 1020 PARA PROTEÇÃO DE MAQUINÁRIO À CORROSÃO 
Proteger uma superfície metálica de um meio corrosivo é um problema comumente encontrado na fabricação de maquinário. Revestir tais superfícies com uma camada 

protetora é muitas vezes a solução mais econômica. Para tal, vários processos estão disponíveis, dos quais laser cladding a pó vem recentemente ganhando espaço nas 

linhas de produção. O objetivo deste trabalho é exemplificar a capacidade mencionada ao se depositar - por laser cladding a pó - uma camada protetora de AISI 316L 

sobre um substrato plano de SAE 1020. Foi empregado um cabeçote de deposição coaxial com saída de pó anelar em conjunto com um laser de fibra de até 10 kW. 

Parâmetros de processo foram testados em busca da menor diluição de cordão e do menor gasto de pó metálico possíveis, evitando a perda das propriedades 

anticorrosivas do material depositado e minimizando custos de processo. Para garantir que o substrato esteja completamente protegido a continuidade da camada 
depositada foi levada em consideração. Medições de microdureza Vickers, do revestimento, da poça fundida e da zona de difusão foram realizadas para avaliar a 

interface entre deposição e substrato. O processo estudado se apresenta como uma ferramenta de grande valia para a indústria de maquinários de grande porte ou de 

fabricação de dutos metálicos. 
Adriano De Souza Pinto Pereira Adriano.Pereira@Grad.Ufsc.Br Universidade Federal De Santa Catarina Walter Lindolfo Weingaertner, Milton Pereira, Jhonattan 

Gutjahr 
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INFLUÊNCIA DO PRIMER NAVAL SOBRE O PROCESSO DE SOLDAGEM MAG EM CURTO CIRCUITO 

A aplicação de primer naval em chapas metálicas é uma das primeiras etapas no processo de construção de embarcações em estaleiros. Porém, quando as chapas são 
soldadas, a camada de primer presente no metal interfere na qualidade da solda. Sendo assim o presente trabalho tem como objetivo analisar o efeito que o primer 

aplicado nas chapas metálicas provoca no processo de soldagem. Para isto foram utilizadas chapas de aço carbono ASTM A 569 como corpos de prova. Em cada chapa 
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foi atribuído um número de 0 a 6, totalizando sete chapas, referente ao número de camadas de primer aplicadas. Com a finalidade de analisar a influência da espessura 
de tinta sobre o processo de soldagem, foram realizados cordões de solda de simples deposição com o processo MAG em curto circuito, iniciando em uma região sem e 

passando por uma região com primer. Foi possível assim, através de inspeção visual, avaliar os cordões de solda de acordo com a variação de camadas pintadas. Dessa 

forma, verificou-se a existência de uma espessura limite do primer naval a fim de que o processo de soldagem ocorresse de maneira satisfatória. Também foi possível 
verificar uma maior instabilidade do arco e variações na geometria do cordão de solda obtido, conforme se aumentou a quantidade de camadas aplicadas. 

Milena Henrique Milena-Rios@Hotmail.Com Universidade Federal De Santa Catarina Gabriela Da Silva, Tiago Vieira Da Cunha 
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DIFERENÇAS NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DAS ZONAS TERMICAMENTE AFETADAS (ZTA) EM CHAPAS DE AÇO-CARBONO ASTM A36, 

SOLDADAS COM CORRENTE CONTÍNUA E COM CORRENTE PULSADA 
On this work It was verified the effect of welding with continuous and pulsed current on the microstructure and on mechanical properties of the ASTM A36 steel. For 

the deposition of the beads, was used a synergic multiprocess GMAW source called Sigma 500, operating in direct and pulsed current. The variables were the current 

type and values of 190 A and 270 A for continuous and medium pulsed current, the variation of pulsed current was 25%. The welds were made with solid wire AWS-6 
E70S, with diameter of 1.2 mm and mixed gas of Ar 75% / CO2 25%, using two voltage levels of 19 V and 32 V for DC. The equivalent pulsed voltage was 

determined by the equipment, sufficient to melt the required amount of wire provided with the currents used. The plates for the welding of ASTM A36 steel has the 

dimensions: 4.76 mm thickness, 350 mm width and 500 mm length. The torch angle, welding speed and DBCP were controlled by a welding manipulator. The 
microstructure, the profile of hardness and morphology of the beads, were characterized. In addition, tensile test and bending test were performed to analyze the 

mechanical properties of the welds according to the NBR 7438 and NBR 6892. The results showed a microstructure with higher grain refining for the welds made with 

pulsed current and lower welding energy, obtaining a metal transfer short circuit type. With more weld energy was possible to observe a grain growth due to the heat 
generated by the spray transfer both when pulsed DC. 

Priscila Eduarda Kraft Lopes Priscila.Kraft@Gmail.Com Instituto Federal De Santa Catarina Alido Ronchi, Paulo Sembarski, Jean Senise Pimenta, Fernando Gruber 
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SOLDAGEM MIG/MAG COM CORRENTE PULSADA PARA APLICAÇÃO EM PASSE DE RAIZ 
Nas obras de construção de dutos e tubulações, as etapas de soldagem são críticas, principalmente, a do passe de raiz. Nesta etapa, é necessário um controle da poça de 

fusão a fim de obter a penetração desejada, sem escorrimento da poça, além da necessidade de garantir que, mesmo com irregularidades apresentadas na junta como 

gaps irregulares e alinhamentos não uniformes, a qualidade esperada seja obtida. Considerando as características necessárias ao passe de raiz, algumas variantes de 
processos de soldagem não são recomendadas para este fim, como é o caso do MIG/MAG com corrente pulsada. A fim de contribuir para o aprofundamento do 

conhecimento sobre as limitações presentes na versão pulsada convencional e desenvolvimento de parametrizações alternativas, o presente trabalho teve como objetivo 

o desenvolvimento de parâmetros do processo MIG/MAG com corrente pulsada que permitiriam avaliar seu comportamento para o passe de raiz. Para isso, foram 
realizados ensaios com o processo MIG/MAG com corrente pulsada estabelecendo o diâmetro da gota e calculando as variáveis do processo e, adicionalmente, com 

MIG/MAG pulsado sinérgico e MIG/MAG convencional com transferência por curto-circuito para comparação. Foram mantidos constantes velocidade de soldagem 

em 0,3 m/min e corrente média em 180 A. Foram utilizados corpos de prova em chapas de aço carbono SAE 1020 com espessura 12,7 mm, junta com chanfro em V 
com 60°, nariz de 2 mm e espaçamento entre as chapas variando de 1 a 5 mm. Com o MIG/MAG pulsado sinérgico não se obteve um cordão satisfatório, apresentando 

falta de fusão em diferentes espaçamentos da junta. Em contrapartida, o cordão realizado com os parâmetros de pulsação calculados apresentou aspecto satisfatório, 

mostrando a possiblidade de realizar a soldagem do passe de raiz nas condições testadas. 
Mateus Offemann Skowronski Mateusoffemann@Gmail.Com Universidade Federal De Santa Catarina Regis Henrique Goncalves E Silva, Cassiano Godinho, Kaue 
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OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE SOLDAGEM, DOS COMPONENTES DE UMA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA, A PARTIR DA SUBSTITUIÇÃO DO GÁS 

DE SOLDAGEM 

O processo de soldagem MIG/MAG é frequentemente adaptado às células robotizadas em busca de qualidade e produtividade. Neste trabalho foi feito um estudo 

comparativo da qualidade e custo dos cordões de soldagem com diferentes gases consumíveis Ar+8%CO2 e CO2 puro. Os experimentos relacionados ao processo 

robotizado foram realizados em uma estação composta por um Robô Yaskawa. Os ensaios macrográficos mostraram que os corpos de provas soldadas por uma célula 
robotizada MAG apresentaram menos falhas por penetração. Também se observou uma significativa redução de custo do processo. Adicionalmente, constatou-se 

através de inspeção visual uma qualidade de solda melhor quando o processo é soldado com gás ativo de CO2 puro. 

Rodrigo Rezende De Melo Engenheirorodrigorezende@Outlook.Com Instituto Federal Da Bahia Mirtânia Leão 
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AVALIAÇÃO DAS OPORTUNIDADES DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGA PARA ADEQUAÇÃO DE NOVA OPERAÇÃO NA APLICAÇÃO DE UM SELADOR 
BLACKOUT UTILIZANDO MODAPTS 

Na manufatura automotiva, a competitividade é essencial em todas as partes do negócio, e para obtê-la o custo possui relevante peso no desenvolvimento e fabricação 
de um produto. Fatores importantes que podem impactar neste contexto são a padronização das atividades da mão-de-obra e a adequação da morfologia do produto para 

promover melhor eficiência e eficácia na manufatura e na montagem de um veículo. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar eficiência da mão-de-obra em uma 

estação de trabalho através do cálculo de tempo de processo na aplicação de selador blackout. Foi utilizada a ferramenta MODAPTS (do inglês: Modular Arrangements 
of Predetermined Time Standards) para os cálculos de oportunidades da mão-de-obra e distribuição de carga de trabalho. Foram elaborados estudos de tempo 

considerando os novos processos manuais e estes foram comparados com o processo do modelo em produção atual, considerando os parâmetros de manufatura: tempo 

de ciclo e velocidade de linha. Os resultados obtidos permitem avaliar oportunidades para distribuição do tempo adicional de 0,9891 min por veículo sem adição de 
operadores na linha de montagem. Além disso, foram definidas as etapas detalhadas do processo obedecendo os requisitos: de qualidade, ergonomia, segurança, 

produto, estratificação do tempo de operação em valor agregado (VA), valor não agregado (NVA) e valor não agregado, mas necessário (NVABN). Através da 

distribuição das cargas de trabalho, foi possível prevenir um aumento de mão-de-obra, e também identificar oportunidades de redução de seis operadores da planta. 

Assim, este trabalho destaca a importância da análise de tempos preliminar na produção utilizando novos processos e aplicação de uma metodologia relevante para a 

manufatura enxuta. 
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EFEITO DO ÂNGULO DA TOCHA NA PENETRAÇÃO DO CORDÃO COM TRANSFERÊNCIA METÁLICA POR SPRAY 
O GMAW é a opção natural das industrias quando há necessidade de automatizar um processo de soldagem em razão de sua versatilidade e baixo custo. Geralmente 

quando se automatiza um processo de soldagem objetiva-se incrementar ao máximo a produção, reduzindo-se os tempos de fabricação. Em razão disto, muitas vezes 

opta-se por utilizar a transferência por spray, que possibilita maiores taxas de deposição em menores intervalos de tempo. Como inconveniente, em razão da maior 
potência de soldagem utilizada, pode haver penetração excessiva do cordão resultando em alguns casos em descontinuidades no cordão soldado. A literatura afirma que 

a utilização de ângulo de ataque na tocha no sentido empurrando resulta em diminuição na penetração do cordão soldado. Com base no supracitado este trabalho 

estudou os percentuais obtidos na redução da penetração do cordão na união de chapas planas de aço carbono com espessura de 4,2mm, em razão da utilização de 
inclinação de 0 graus até 30 graus e também os ganhos de produção que podem ser obtidos com a implementação destes. 
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PARAMETERS SURVEY OF BUTTERING WELDING DEPOSITED BY GMAW PROCESS WITH HIGUCHI AND HIGUCHI MODIFIED METHODS 

An appropriate procedure for the dissimilar welding materials must anticipate the buttering of the bevel with potentiate, using the double layer technic, a thermal barrier 
capable of eliminating the problems of embrittlement of the joint. The buttering interface in this welding is pointed as the most critical area of the joint due to the phase 

of high hardness usually found in the coarse grains of the heat-affected zone (HAZ). This paper intends to utilize the Higuchi method on the selection of parameters to 

the double layer technic welding, in order to refine and draw the temper of the coarse grains of the HAZ in the first layer. The welds were deposited by the process 
GMAW on a quenched carbon steel plate, deposited by carbon steel electrode (ER80S-G), and the gas Ar-25%CO2. The results showed the refining and the tempering 

of HAZ on the first layers indicating the efficiency of the method utilized. 
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ANÁLISE TÉRMICA DO PROCESSO DE SOLDAGEM EM UM EIXO RECUPERADO 

A chamada soldagem de manutenção é um processo ainda muito utilizado para prolongar a vida útil das peças de máquinas e equipamentos, sendo usada para 

restauração de componentes que sofreram algum tipo de falha, constituindo-se em uma alternativa à substituição das peças comprometidas, já que tal peça é recuperada 
e pode voltar ao uso. Esse tipo de processo é econômico para as indústrias, pois reduz as paradas forçadas de produção e a necessidade de estoque, agindo com rapidez 

e eficiência para que peças danificadas voltem a funcionar. Componentes como eixos são comumente recuperados por meio de tal processo. Porém, ao se realizar a 

recuperação por soldagem, a peça sofre uma aplicação localizada de calor, o que causa uma distribuição heterogênea de temperatura no componente, criando zonas de 
contrações e dilatações no material. Esse campo de temperatura induzido pela soldagem gera tensões térmicas residuais na peça, as quais apresentam potencial para 

ocasionar diversos problemas como falta de estabilidade dimensional, trincas, fragilização e fraturas. O objetivo do presente trabalho é a realização da análise térmica 

computacional do processo de soldagem em um eixo recuperado utilizando o software Ansys®, avaliando a distribuição e magnitude dos campos de temperatura no 

componente ao longo da simulação de tal processo. Os resultados indicam uma influência térmica significativa da soldagem em praticamente todos os pontos do eixo 

no instante final da simulação realizada. 

Matheus Barbosa Matheusvini94@Gmail.Com Universidade Federal De Sergipe Heytell De Souza Silverio, Rafael Sena De Andrade, Ericles Xavier Marques De 
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ANÁLISE TÉRMICA DO PROCESSO DE SOLDAGEM EM UM EIXO RECUPERADO 

A chamada soldagem de manutenção é um processo ainda muito utilizado para prolongar a vida útil das peças de máquinas e equipamentos, sendo usada para 

restauração de componentes que sofreram algum tipo de falha, constituindo-se em uma alternativa à substituição das peças comprometidas, já que tal peça é recuperada 
e pode voltar ao uso. Esse tipo de processo é econômico para as indústrias, pois reduz as paradas forçadas de produção e a necessidade de estoque, agindo com rapidez 

e eficiência para que peças danificadas voltem a funcionar. Componentes como eixos são comumente recuperados por meio de tal processo. Porém, ao se realizar a 

recuperação por soldagem, a peça sofre uma aplicação localizada de calor, o que causa uma distribuição heterogênea de temperatura no componente, criando zonas de 
contrações e dilatações no material. Esse campo de temperatura induzido pela soldagem gera tensões térmicas residuais na peça, as quais apresentam potencial para 

ocasionar diversos problemas como falta de estabilidade dimensional, trincas, fragilização e fraturas. O objetivo do presente trabalho é a realização da análise térmica 

computacional do processo de soldagem em um eixo recuperado utilizando o software Ansys®, avaliando a distribuição e magnitude dos campos de temperatura no 
componente ao longo da simulação de tal processo. Os resultados indicam uma influência térmica significativa da soldagem em praticamente todos os pontos do eixo 

no instante final da simulação realizada. 
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MONITORAMENTO DE DESVIO DE TRAJETÓRIA PARA SOLDAGEM EM CHANFROS V A PARTIR DO PERFIL TÉRMICO EM CHAPAS DE ALUMÍNIO 

A utilização de técnicas de monitoramento e controle na área da soldagem é cada vez mais recorrente. As aplicações variam desde o controle da estabilidade do arco 

elétrico, desvios na trajetória de soldagem ou variações de DBCP/DEP, entre outros. Para tanto, é comum a utilização de modos de controle como AVC, controle 
adaptativo, seguimento de junta por monitoramento do arco elétrico, etc. O presente trabalho tem por objetivo verificar a eficiência do monitoramento de desvio de 

trajetória a partir do perfil térmico. A viabilidade de utilização do perfil obtido através da filmagem com câmera térmica, do lado da raiz dos corpos de prova, é 

estudada. Um dos questionamentos seria quanto à eficiência da leitura do perfil térmico, tendo em vista que o material de base (alumínio naval AlMg 5083 H116) 
possui alta emissividade e condutividade térmica. Para os testes foram utilizadas chapas de alumínio chanfradas, com raiz previamente soldada. A posição de soldagem 

foi vertical, com progressão ascendente, onde se induziu um desvio de trajetória na tocha e foi observada a resposta no perfil térmico capturado. O desvio de trajetória 

causa uma mudança no perfil de temperatura da junta, que se torna difuso conforme a tocha avança sobre a peça e para fora do chanfro. O monitoramento via perfil 
térmico mostrou-se bastante eficiente, visto que os desvios de trajetória foram avaliados quanto ao tempo de resposta e o comprimento de junta percorrido entre o 

desvio e a alteração do perfil térmico. 
Rodrigo Da Silva Machado Rodrigo.Machado@Grad.Ufsc.Br Universidade Federal De Santa Catarina Alberto Bonamigo Viviani, Regis Henrique Goncalves E Silva 
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REVESTIMENTO POR SOLDAGEM FORA DE POSIÇÃO EM PAINÉIS DE CALDEIRAS DE TERMOELÉTRICAS – MIG/MAG PULSADO VERSUS 

CONVENCIONAL 

Tubos que compõem caldeiras de termoelétricas são propensos a desgastes em sua superfície por erosão ou oxidação. Os óxidos e fuligens, provenientes da queima do 
carvão mineral, aliados à alta umidade e temperatura nas regiões próximas aos bicos de limpeza, são os principais responsáveis. Depois de certo período, faz-se 

necessária a substituição total ou parcial dos painéis comprometidos. Tal procedimento acaba por comprometer a geração de energia, tendo em vista que durante o 

período de substituição dos painéis, a caldeira permanece desativada. No intuito de postergar esses ciclos de manutenção, a região da caldeira mais crítica é revestida 

com uma camada de determinadas ligas com propriedades que garantem maior resistência a agentes corrosivos e abrasivos. Ora esses revestimentos são feitos in loco 

ora em oficinas para posterior substituição. Nas oficinas, há liberdade de escolha da posição de soldagem, buscando a mais favorável para a aplicação do revestimento; 

no entanto, o presente trabalho aborda o revestimento in loco. Os painéis em questão encontram-se na horizontal, com inclinação de 15° em relação à posição 
plana,dificultando a operação. Para fins comparativos,dois diferentes processos foram considerados: soldagem MIG/MAG convencional e com corrente pulsada.Nos 

testes para definição dos parâmetros, ambos os processos apresentaram problemas, como mordeduras e assimetria longitudinal dos cordões;no entanto, este último 

defeito maximizava-se na presença do MIG/MAG pulsado, devido aos maiores níveis de corrente empregados no processo.Por fim, obteve-se resultado satisfatório 
tanto para o modo convencional quanto para modo pulsado. Quando comparados entre si, a soldagem de revestimento utilizando o modo convencional mostrou-se mais 

eficiente tanto no aspecto superficial quanto pelas baixas diluição e penetração. 
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ANÁLISE COMPARATIVA DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DO AÇO ESTRUTURAL COM SOLDA MAG E ELETRODO REVESTIDO 



Resumos. UA - Union and Assembly 

 
------ 100 ------ 

 

O presente trabalho visou o levantamento e comparação de propriedades mecânicas de dois processos de soldagem a arco elétrico com grande aplicação industrial: a 
soldagem MAG e a soldagem eletrodo revestido. Para isso, inicialmente uniram-se duas chapas de aço SAE 1010 com cada processo e, posteriormente, efetuaram-se os 

ensaios de líquido penetrante e ultrassom para a inspeção dos cordões de solda. As amostras foram confeccionadas com os dois tipos de solda e os ensaios de dureza e 

tração foram realizados. No ensaio de dureza as amostras soldadas através dos dois processos revelaram alterações em relação à dureza encontrada nos volumes sem 
solda. A solda MAG apresentou alterações mais significativas. No ensaio de tração, os espécimes com solda eletrodo revestido apresentaram maiores valores de limite 

de resistência e alongamento em comparação ao outro processo. 

Adriel Magalhães Souza Adrielmagalhaes2@Gmail.Com Universidade De São Paulo Fernando Del Monte, Renato Bortholin, Guilherme Cestari Anibal 
_________________________________________________________________________________________ 

 

INFLUÊNCIA DOS PARÂMETROS DE SOLDAGEM NO PROCESSO MIG/MAG COM DUPLO ARAME SOBRE A DILUIÇÃO DE SOLDAS COM LIGA DE 
NÍQUEL INCONEL 625 

Weld overlay presents itself as an excelent alternative in comparation of using massive component, because it can confer especific characteristics to the surface that are 

not inherent of base metal, such corrosion resistance, in order to assure a good in-service performance. However, It should be pointed out that, considering dissimilar 
materials, the weld overlay needs appropriate parameters setting, in order to reduce dilution of filler metal with base metal. Dilution is a determinant factor for fusion 

zone properties, such as corrosion resistance. This work aims to evaluate the influence of welding parameters on dilution of single weld bead using GMAW double 

wire process. The nickel based alloy Inconel 625 was used as filler metal and ASTM 516 Gr 60 steel plates as substrate. The parameters studied in GMAW double wire 
process were: heat input variation mode, relative alignment of electrodes to the weld direction, arc waving, heat input level and current pulse lagging. The analysis of 

results showed that the obtained penetration profile was correlated to the electrodes alignment relative to the weld direction. The combination of controlled factors that 

minimizes dilution was: alignment of electrodes in tandem position; no arc waving; heat input in the lower level and current pulses in phase. 
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OBTENÇÃO NUMÉRICA DO GRADIENTE DE TEMPERATURA EM COSTURA LONGITUDINAL DE TUBULAÇÃO DO AÇO AISI 304 VIA SOLDAGEM 

TIG AUTOGENA 

A obtenção do gradiente de temperatura em um processo de soldagem, justifica-se por ser o primeiro passo para o conhecimento do campo de tensões residuais que a 
peça venha a sofrer. Sabe-se que tubulações de aço inoxidável AISI 304, possuindo união via soldagem longitudinal, são vastamente utilizadas na indústria em diversos 

segmentos. O trabalho em questão consistiu em obter o gradiente de temperatura gerado em uma soldagem longitudinal de tubos do aço inoxidável AISI 304, para isso, 

foi realizada uma simulação computacional do processo de soldagem TIG autógeno utilizando o software ANSYS Workbench 16.0. Para fidelidade da condição real de 
soldagem, o AISI 304 foi criado no software com suas propriedades físicas (condutividade térmica, calor especifico e densidade) variando com a temperatura, levando 

assim a uma análise não linear.  Foram consideradas as perdas de calor por condução, convecção natural e radiação. Para o movimento do fluxo de calor, foi utilizado 

uma rotina matemática, sendo o modelo adotado a dupla-elipsoidal de Goldak. A malha empregada na simulação, foi criada via elementos finitos do tipo triangular. 
Para obtenção do gradiente de temperatura, foram aplicados pontos estrategicamente posicionados próximo ao cordão de solda, além de um ponto de medição no 

começo da formação do cordão para verificação de fundição do material, necessitando atingir uma temperatura superior a 1458 °C. A validação da análise, foi realizada 

por meio da comparação dos resultados obtidos com resultados numéricos e experimentais contidos na literatura. Constatou-se uma sutil diferença de resultados, que 
pode ser justificada pelo insumo de calor utilizado, bem como pelo tamanho e geometria da peça. Entretanto, notou-se o mesmo comportamento da curva do gráfico 

obtido, tornando-se possível a utilização do gradiente de temperatura em uma simulação para a obtenção do campo de tensões residuais. 

João Dehon Rocha Junior Joaodehonjunior@Gmail.Com Universidade Federal Rural Do Semi-Árido Rafael Leandro Fernandes Melo, Andre Oliveira, João Felipe 
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ANÁLISE NUMÉRICA-EXPERIMENTAL DO GRADIENTE DE TEMPERATURA EM SOLDAGEM TIG DO AISI 316L 

Estruturas soldadas apresentam tensões residuais devido ao gradiente térmico gerado durante o processo de soldagem podendo gerar prejuízos operacionais devido a 

distorções e falhas na peça. Dessa forma, foi realizada uma simulação numérica do gradiente de temperatura em um processo de soldagem TIG autógeno em uma chapa 

de aço inoxidável AISI 316L. Foi utilizado o software de elementos finitos ANSYS Workbench 16.0 conjugado com uma extensão matemática para movimento da 

fonte de calor. No software, foi criado o material AISI 316L com as propriedades: condutividade térmica, calor especifico e densidade variantes com a temperatura, 

proporcionando uma análise não linear do processo. A fonte de calor utilizada para o modelo foi a dupla elipsoide de Goldak. Foram consideradas as perdas de calor 
para o ambiente através da convecção natural e radiação, além da condução na própria peça. Para encontrar o gradiente de temperatura, foram utilizados nove pontos 

distintos de medição, estrategicamente dispostos próximos a passagem do cordão de solda, dentre estes, três dispostos no início, meio e final do centro do cordão de 

solda. A validação do modelo foi realizada através de uma análise experimental do processo nas mesmas condições de contorno adotadas no modelo numérico: 
velocidade e insumo de calor inserido. Foram realizadas medições de temperaturas através de termopares do tipo K nas mesmas distâncias adotadas na simulação 

numérica. Ambos os resultados, numéricos e experimentais, foram validados e comparados com dados obtidos na literatura. 
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CRACKING FACTORS EVALUATION ON FLASH-BUTT WELDING OF 600 GRADE DUAL PHASE STEEL 

A general evaluation of involved factors on Flash-Butt welding (FB Welding) of 600 Grade Dual Phase Steel (DP600 Steel) is intended, contrasting cracking issues on 
affected and non-affected welded zones. The first part focuses on the DP600´s mechanical behavior dependent of micro-constituents Ferrite and Martensite, this part 

also mentions DP600´s chemical composition and thermo-mechanical fabrication process highlights. In a second part, effects of heat input on welded region are 

presented, showing the relationship between material toughness and thermic affected regions. Finally, the brittlening effect of impurities and inclusions like 
contaminants on welded regions are sited. In addition, heat treatment is presented like a potential solution to avoid brittle welded regions. 

Sergio Cordero Calvimontes Sergio.Cordero.Calvimontes@Hotmail.Com Universidade Federal Fluminense Antonio José Oliveira Cabral, Adauto Martins Assis 
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SHEET FORMAT STEEL FLASH-BUTT WELDING VARIABLES INQUIRY FOR MATHEMATICAL MODELING 

Modelling Flash-Butt welding process using mathematical tools is proposed. It is a complex thermo-electro-mechanical and phase transformation problem. Consecutive 
stages (sub-processes) are defined, where mathematical variables can be distinguished. Some hypothesis are defined; however, more research is needed to complement 

those simplifications. The relationship between the whole process, the technical considerations and the proposed mathematical variables is studied. Heat diffusion 

equation is proposed as a governing equation for model de temperature profile evolution on each phases; phase transformation it is not contemplated yet. 
Sergio Cordero Calvimontes sergio.cordero.calvimontes@hotmail.com Universidade Federal Fluminense Antonio José Oliveira Cabral, Adauto Martins Assis 
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