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RESUMO 
 

 
 

ELLENBERGER, Alessandro. Fresamento de topo em compósito de fibra do 
caule da bananeira e poliuretano derivado do óleo de mamona. 122 f. 
Dissertação (Mestrado em Engenharia), Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Mecânica e de Materiais, Universidade Tecnológica Federal do Paraná - 
UTFPR. Curitiba, 2018. 

 
 

A produção de bens que utilizam insumos provenientes de florestas plantadas, 

como painéis de madeira reconstituída utilizados pela indústria moveleira, vem 

sendo questionada por consumidores e pesquisadores devido a questões  

ambientais envolvidas no processo de fabricação, como o uso de polímeros de 

origem petrolífera e a utilização de formaldeído no aglutinante. Nesse cenário, estão 

sendo desenvolvidos materiais que utilizam matérias-primas de fontes renováveis e 

provenientes de resíduos descartados por processos agrícolas e industriais. Uma 

solução proposta é o compósito com fibras naturais, utilizando poliuretano derivado 

do óleo de mamona como aglutinante. Para seu uso comercial são necessários 

conhecimentos sobre as possibilidades de usinagem através de sistemas existentes. 

O objetivo deste trabalho é analisar o processo de fresamento de topo em um 

compósito de fibra do caule da bananeira aglutinada com poliuretano derivado de 

óleo de mamona, avaliando rugosidade de superfície, defeitos e forças de usinagem. 

O estudo foi realizado através do fresamento de canais em placas do compósito, 

utilizando uma fresa de topo de metal duro. Velocidades de corte maiores se 

mostraram melhores para a rugosidade de superfície e geraram menores forças de 

usinagem. Os defeitos se concentraram na aresta superior do canal e foram 

influenciados pela força axial da fresa, onde maiores velocidades de corte 

aumentaram a quantidade dos mesmos. O presente trabalho contribuirá para a 

adequação do processo de fresamento em materiais compósitos com fibras naturais, 

estimulando a utilização comercial do mesmo. 

 
 

Palavras-chave: Compósitos; Fibras naturais; Fresamento; Rugosidade; Defeitos; 

Forças de usinagem 



ABSTRACT 
 

 
 

ELLENBERGER, Alessandro. End milling of composite of banana stem fiber and 
polyurethane derived from castor oil. 122 f. Dissertation (Master’s degree in 
Engineering) – Graduate Program in Mechanical and Materials Engineering, Federal 
Technological University of Paraná, Curitiba, 2018. 

 
The production of goods that use inputs from planted forests, such as reconstituted 

wood panels used by the furniture industry, has been questioned by consumers and 

researchers due to environmental issues involved in the manufacturing process, such 

as the use of polymers of petroleum origin and the use of formaldehyde in the binder. 

In this scenario, materials are being developed that use raw materials from 

renewable sources and from waste discarded by agricultural and industrial 

processes. A proposed solution is the composite with natural fibers, using 

polyurethane derived from castor oil as a binder. For commercial use it is necessary 

to know the possibilities of machining through existing systems. The objective of this 

work is to analyze the process of end milling in a fiber composite of banana stem 

agglutinated with polyurethane derived from castor oil, evaluating surface roughness, 

surface defects and machining forces. The study was performed by milling slots in 

composite slabs using a carbide end mill. Higher cutting speeds proved to be better 

for surface roughness and generate less machining forces. The defects were 

concentrated in the upper edge of the channel and were influenced by the axial force 

of the cutter, where higher cutting speeds increased their quantity. The present work 

will contribute to the adequacy of the milling process in composite materials with 

natural fibers, stimulating the commercial use of the same. 

 
 

Keywords: Composites; Natural fibers; Milling; Surface roughness; Surface defects; 

machining forces 
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1 INTRODUÇÃO 

Segmentos de mercado, como construção civil e indústrias de mobiliário, usam 

painéis de fibra ou partículas de madeira para execução de seus produtos e serviços 

(DEUS, 2014). Os painéis de madeira industrializada ou reconstituída (PMR) são 

fabricados através do processamento químico da madeira, passando por processos 

de desagregação, obtendo as fibras ou partículas, que mescladas com aglutinantes 

e prensadas formam os painéis (IWAKIRI, 2003). Os compostos aglutinantes 

utilizados, como a uréia-folmaldeído, podem ser nocivos ao meio ambiente e aos 

seres humanos (SILVA, 2012; FREIRE, 2015). 

Os PMR são um dos principais produtos obtidos a partir de florestas plantadas 

(VIDAL et al., 2014). Em 2016, no Brasil, de um total de 7,84 milhões de hectares 

destas florestas, 6% foram utilizados pela indústria de painéis de madeira e pisos 

laminados, chegando á 7,3 milhões de m3 produzidos. Deste montante, 86% são 

destinados ao mercado interno, e o restante de 14% é destinado às exportações. O 

maior produtor mundial de PMR é a China, com 83,6 milhões de m3 produzidos, 

seguidos pelos Estados Unidos, com 19,3 milhões de m3. O Brasil ocupa a oitava 

colocação. Dentre os PMR, os que mais de destacam em relação aos volumes 

consumidos mundialmente são o MDF (painel de fibras de média densidade) e o 

MDP (painel de partículas de média densidade) (IBA, 2017). 

Em substituição a madeira pode ser utilizada as fibras vegetais, que possuem 

um crescimento mais rápido do que as árvores utilizadas nos PMR, e sequestram 

carbono da mesma forma (FREIRE, 2015). Compósitos de fibra natural com 

polímeros biodegradáveis e de fonte renovável são uma alternativa aos produtos de 

PMR (NASSAR et al., 2016; MERLINI, 2011). Esta substituição busca responder a 

questões ambientais solicitadas pela sociedade (CALEGARI et al., 2016). 

Para obtenção destes compósitos, são utilizados adesivos, como o poliuretano 

derivado do óleo de mamona (MERLINI, 2011). De matéria-prima renovável 

(CANGEMI et al., 2009), biodegradável (CANGEMI et al., 2006), baixo grau de 

toxicidade (MERLINI, 2011; CALEGARI et al., 2016; SANTOS et al., 2013), o 

poliuretano derivado do óleo de mamona pode ser usado como matriz polimérica em 

substituição a adesivos de origem petrolífera (PROTZEK et al., 2016). 

Dentre as fibras usadas em compósitos, como sisal (MARTIN, 2009), juta 

(NETO et al., 2007), pinhão (PROTZEK, 2017) ou bambu (MARINHO et al., 2013), a 
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utilização da fibra do caule da bananeira se justifica pelo fato do Brasil ser um dos 

maiores produtores mundiais da planta, e após a colheita do fruto, os caules não 

utilizados são decompostos no meio ambiente. Estes resíduos podem aumentar a 

remuneração dos produtores desta planta. O compósito obtido pode ser usado como 

matéria-prima na fabricação de mobiliário, artigos decorativos, divisórias, 

embalagens, entre outras aplicações (CALEGARI et al., 2016; NASSAR et al., 2016). 

Para o uso comercial de compósitos de fibras naturais, são necessários 

conhecimentos de sua usinabilidade em processos de fabricação através de furação, 

corte e fresamento. Esses materiais exigem qualidade na superfície usinada, uma 

vez que furações e canais serão usados posteriormente para montagem, aplicação 

de revestimentos, pinturas ou fornecerão detalhes estéticos visíveis (NASSAR et al., 

2016). 

A usinagem desses compósitos difere dos materiais tradicionais devido ao 

comportamento das fibras e do aglutinante, o que pode levar a diferentes tipos de 

defeitos, como o arrancamento das fibras (BABU et al., 2015). As características 

multidirecionais das fibras naturais utilizadas nos compósitos podem levar a uma 

variação de sua orientação durante o trajeto de corte, fazendo com que o processo 

de cisalhamento ocorra de forma diferenciada de outros materiais (SHEIKH-AHMAD 

et al., 2012). O arrancamento ou o corte insuficiente das fibras utilizadas em 

compósitos naturais pode ser utilizado como método de avaliação da qualidade 

gerada pelo processo de fresamento (CHANDRAMOHAN, 2011). Autores avaliaram 

a qualidade do fresamento em compósitos de diferentes fibras naturais com matriz 

de poliéster e epóxi, concluindo que velocidades de corte mais altas e velocidades 

de avanço mais baixo apresentam melhores resultados (NASSAR et al., 2016; BABU 

et al., 2013; AZMIL et al., 2016). Não foram encontrados estudos sobre a 

usinabilidade de compósitos de fibras naturais com poliuretano derivada do óleo de 

mamona. 

As indústrias que usam os PMR como matéria-prima utilizam máquinas de 

controle numérico computadorizadas (CNC), como seccionadoras e fresadoras, para 

cortes, canais e furações (DEUS, 2014). O fresamento aliado a tecnologia CNC, 

entre outras vantagens, justifica-se por possibilitar a fabricação de peças curvas ou 

angulares sem a necessidade de moldes e gabaritos e fornece tolerância 

dimensional a peças que necessitam montagens ou encaixes. O conhecimento dos 
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parâmetros de corte para compósitos de fibras naturais são necessários para o uso 

do material nos processos existentes (NASSAR et al., 2016). 

A investigação da operação de fresamento de topo para realização de corte na 

forma de canais, no compósito de fibras do caule da bananeira com poliuretano 

derivado do óleo de mamona, busca identificar parâmetros adequados de usinagem 

para possibilitar o uso comercial do material. 

 
 

1.1 OBJETIVOS 

O trabalho tem como objetivo analisar o processo de fresamento de topo em 

um compósito de fibras do caule da bananeira aglutinadas com poliuretano derivado 

do óleo de mamona. 

 
 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

a) Analisar a textura superficial dos canais gerados no fresamento de topo, 

considerando os parâmetros de rugosidade de superfície. 

b) Observar e avaliar os defeitos encontrados na peça durante o processo de 

fresamento de topo através de microscopia 

c) Medir as forças de usinagem encontradas durante o processo de fresamento de 

topo nos diferentes parâmetros de corte utilizados 

 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 
 

O capítulo 1 trata da introdução ao tema principal e a justificativa do trabalho, 

com o objetivo principal e os objetivos específicos. 

No capítulo 2 estão descritos os conceitos relacionados aos compósitos, 

poliuretanos, poliuretano derivado do óleo de mamona, fibras vegetais e fibras da 

bananeira, seguidas por uma descrição sobre compósitos reforçados com fibras 

naturais. Também estão descritos alguns conceitos de usinagem, entre eles 

fresamento, grandezas físicas envolvidas, formação do cavaco, fresas, forças de 
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usinagem, textura superficial e uma revisão sobre os estudos de usinabilidade e 

fresamento em compósitos com fibras naturais. 

O capítulo 3 está dividido em três etapas. A primeira etapa aborda o método 

de fabricação das placas do compósito e sua caracterização física e mecânica. A 

segunda etapa aborda os métodos empregados nas operações de fresamento das 

placas do compósito. A última etapa descreve os métodos empregados nas 

medições da rugosidade de superfície, análise dos defeitos e medições das forças 

de fresamento. 

No capítulo 4 são apresentados os resultados e discussões sobre a 

caracterização do compósito, rugosidade da superfície, defeitos e forças de 

usinagem. 

O capítulo 5 descreve as conclusões sobre este trabalho e sugestões para 

trabalhos futuros. 

Por fim, estão descritas as referências bibliográficas utilizadas nas pesquisas 

para a realização deste trabalho. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
 

2.1 COMPÓSITOS 

A norma ASTM D3878-16 define o compósito como uma substância formada 

por dois ou mais materiais, insolúveis um ao outro, que são combinados para formar 

um material com propriedades não encontradas nos constituintes separadamente. 

Compósitos podem ser obtidos através da combinação de duas ou mais fases 

distintas, sendo uma fase denominada matriz, podendo ser polimérica, metálica ou 

cerâmica, e a outra fase, denominada dispersa ou reforço (CALLISTER, 2008). A 

fase matriz tem a função de aglutinar a fase dispersa e de transferência de 

carregamento para a fase reforço (MERLINI, 2011). 

Encontrados em diferentes formas, os compósitos mais usuais são os 

constituídos por uma matriz polimérica e um reforço na forma de fibras, naturais ou 

sintéticas (VENTURA 2009). A matriz polimérica é utilizada nos compósitos 

principalmente pela leveza, fácil moldagem e pelo seu baixo custo (SILVA, 2003). 

Entre suas funções estão à união das fibras, distribuição de tensões e evitar 

propagação de trincas (VASCO, 2014). 

As propriedades mecânicas de compósitos poliméricos reforçados com fibras 

são influenciadas por parâmetros como dispersão, orientação e comprimento das 

fibras, distribuição, propriedades e fração volumétrica dos materiais e a interface 

fibra /matriz, sendo esta interface responsável pela transferência dos esforços que 

atuam na matriz para o reforço. A melhora da interface promove um aumento de 

propriedades mecânicas como módulo de elasticidade e resistência à tração 

(MERLINI, 2011). 

A Figura 1 mostra a classificação dos compósitos de acordo com a fase 

reforço, a partir da geometria dos constituintes, divididos em particulados, fibrosos e 

estruturais. Os compósitos particulados são formados por partículas dispersas na 

matriz e servem como enchimento, objetivando a diminuição de custos, não 

alterando significativamente as propriedades mecânicas em relação à matriz 

polimérica. Os compósitos reforçados por fibras possuem melhores propriedades 

mecânicas em relação aos particulados devido à relação de comprimento com 

diâmetro, transferindo tensão e suportando melhor os esforços mecânicos 

(SILVESTRE FILHO, 2001). Compósitos para aplicações estruturais podem ser 
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compostos tanto por materiais homogêneos como por materiais compósitos, e suas 

propriedades dependem dos constituintes e da geometria dos elementos estruturais. 

Como exemplo, os compósitos laminares e painéis em sanduíche (SILVA, 2003). 

 
Figura 1 - Classificação dos compósitos em relação à fase reforço 

 

Fonte: VASCO (2014) 

 
 

Nos compósitos poliméricos reforçados com fibras, estas podem ser 

descontínuas alinhadas, descontínuas aleatórias ou contínuas alinhadas (Figura 2). 

 
Figura 2 - Fase reforço com fibras: (a) descontínuas alinhadas, (b) descontínuas aleatórias e 

(c) contínuas alinhadas 
 

 
Fonte: MERLINI (2011) 
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Compósitos com fibras descontínuas, alinhadas ou aleatórias, apresentam 

menor eficiência de reforço, mas são processados com mais facilidade e com custos 

menores, além da maior facilidade de conformar formas complexas. Nos compósitos 

reforçados com fibras contínuas o comportamento mecânico depende da tensão e 

deformação das fibras e da matriz, de suas proporções volumétricas e do sentido 

onde a tensão é aplicada, apresentando melhor rigidez e resistência à tração no 

sentido das fibras, e baixo desempenho mecânico no sentido transversal as fibras. 

(CALLISTER, 2008). 

MONTEIRO et al. (2006) analisaram um compósito com fibras contínuas e 

alinhadas de curauá com matriz poliéster, que apresentou uma resistência à flexão 

superior a compósitos reforçados com fibras descontínuas e aleatórias. 

MOTHÉ et al. (2004) estudaram o comportamento térmico e decomposição 

em compósitos de fibras de curauá aglutinados com PU comercial e PU derivado do 

óleo de mamona. Foram realizadas caracterizações térmicas e mecânicas dos 

compósitos. As fibras foram moídas e misturadas aleatoriamente para obtenção do 

compósito. Entre os resultados, a incorporação das fibras elevou o módulo Young e 

diminui a deformação na ruptura. 

SANTOS et al. (2013) estudaram a fabricação de painéis com partículas da 

madeira de tauari aglutinadas com poliuretano derivado do óleo de mamona. Os 

resultados apresentaram valores de tração perpendicular às fibras e arrancamento 

de parafuso superiores às exigidas pelas normas brasileira e americana. 

 
2.2 POLIURETANO 

O termo PU é utilizado aos polímeros obtidos pela reação de poliadição de um 

isocianato (di ou polifuncional) com um poliol e outros reagentes, formando a ligação 

uretano (Figura 3). 

As diferentes combinações podem originar materiais como adesivos, tintas, 

espumas, couros e fibras sintéticas, entre outros (AZEVEDO, 2009). 

As propriedades do PU têm relação direta com a quantidade e composição do 

isocianato e do poliol, proporcionando uma variedade de tipos de poliuretanos 

(VILLAR, 2004). 
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Figura 3 – Grupo uretano formado na reação do isocianato e álcool 
 

Fonte: PLEPIS (1992) 

 

 
Isocianatos possuem o grupo (NCO) que reage com compostos que possuam 

átomos de hidrogênio ativo, como os polióis, podendo ser aromáticos ou alifáticos. 

Polióis são compostos que contém grupos hidroxilas (OH), podendo ser poliéteres, 

poliésteres ou com estruturas hidrocarbônicas. Os polióis mais utilizados são 

derivados de petróleo, mas podem derivar também de óleos vegetais, como o poliol 

derivado de óleo de mamona (VILAR, 2004). 

Processos para obtenção de PUs podem ser em uma etapa (one shot), onde 

todos os reagentes são misturados ao mesmo tempo, ou em duas etapas (two steps) 

(CLARO NETO, 1997). Na primeira etapa deste processo (Figura 4) acontece a pré- 

polimerização do isocianato com o poliol, resultando em um polímero com baixa 

massa molecular (AZEVEDO, 2009). 

 
Figura 4 - Reação de obtenção do pré-polímero de uretano 

 

 

Fonte: AZEVEDO (2009) 
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Na segunda etapa acontece a adição de poliol para o equilíbrio químico da 

reação com o excedente de isocianato, causando o aumento da massa molecular 

(Figura 5) (FOGAÇA, 2013). 

 
Figura 5 - Formação do poliuretano a partir de pré-polímero e poliol 

 
 
 

 

Fonte: FOGAÇA (2013) 

 
 
 

2.2.1 Poliuretano derivado do óleo de mamona 

É um poliuretano bicomponente, composto por um pré-polímero e um poliol, 

que é extraído do óleo da semente da planta Ricinus communis, popularmente 

conhecido como mamona (MARINHO et al., 2013). O óleo de mamona é um poliol 

poliéster natural, trifuncional, composto por 89% de triglicerídeo do ácido ricinoleico 

(Figura 6) (CLARO NETO, 1997). 

 
Figura 6 - Molécula do triglicéride do ácido ricinoleico 

 

 

 

Fonte: AZEVEDO (2009) 
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Óleos vegetais, como o óleo de mamona, apresentam triglicerídeos em sua 

estrutura, recurso necessário para a síntese do poliol. Características estruturais e 

funcionais deste triglicerídeo presente no óleo da mamona o tornam um poliol natural 

trifuncional (MERLINI, 2011; CANGEMI et al., 2010). 

O Grupo de Química Analítica e Tecnologia de Polímeros (GQATP – USP -  

São Carlos) desenvolvem pesquisas com poliuretanos derivados do óleo de 

mamona desde o ano de 1984, em especial para o uso na medicina, através da 

fabricação de próteses, pois o material é biocompatível, não sendo rejeitado pelo 

corpo humano. As empresas Cequil e Poliquil, de Araraquara, SP, comercializam 

algumas das formulações desenvolvidas pelo grupo para usos na engenharia 

através de fibras sintéticas, esmaltes, lubrificantes, resinas, aglomerantes e 

plásticos. O PU obtido a partir da mamona é um produto biodegradável e não possui 

solventes na sua composição (CANGEMI et al., 2010). 

CANGEMI (2006) estudou a biodegradação de espumas do poliuretano obtida 

do óleo de mamona, utilizando colônias de microorganismos oriundos de agentes 

biológicos degradadores de gordura. Para análise do processo de biodegradação 

foram utilizados os métodos da zona de halo, MEV, análise termogravimétrica e 

espectrometria de absorção na região do infravermelho. Foi concluído que o 

material, por ser de origem vegetal, sofre o mesmo processo de biodegradação das 

gorduras. Neste estudo, foram realizados os mesmos testes com PU derivado do 

petróleo, com tempo de degradação maior que o material de origem vegetal. 

CLARO NETO (1997) caracterizou as propriedades físico-químicas de PU 

derivado do óleo de mamona com adição de carbonato de cálcio, para utilização 

como implante ósseo na medicina. Através de testes mecânicos e DMA (Dynamic 

Mechanical Analysis), comprovou que a adição de 40% do material melhora as 

propriedades mecânicas do PU, sem alterar suas propriedades térmicas. 

SILVESTRE FILHO (2001) estudou o comportamento mecânico do PU 

derivado do óleo de mamona com reforço de fibra de carbono para fabricação de 

hastes de implante para o quadril humano. Foram realizados testes mecânicos e 

computacionais, mostrando resultados satisfatórios e a viabilidade da utilização do 

material. 

AZEVEDO et al. (2013) estudaram o efeito da radiação UVA, UVC e gama em 

poliuretano derivado de óleo de mamona, concluindo que a irradiação gama para 
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esterilização aumenta levemente a dureza do material. A UVA aumentou a dureza e 

o módulo de elasticidade, enquanto o UVC diminui essas propriedades. 

NOGUEIRA et al. (2018) avaliaram a utilização do PU derivado do óleo de 

mamona como aglutinante na confecção de painéis de partículas aglomeradas de 

resíduos do ouriço da castanha-do-brasil. Os resultados mostraram a eficiência do 

PU como adesivo aglomerante e indicaram boas propriedades de variação 

dimensional e resistência mecânica. 

 
 

2.3 FIBRAS VEGETAIS 

As aplicações de fibras vegetais vão desde produtos têxteis,  artigos 

decorativos até peças automotivas. A indústria automotiva utiliza fibras naturais na 

confecção de peças em substituição a fibras inorgânicas, como fibra de vidro e 

carbono, não biodegradáveis e de fontes não renováveis. Além de biodegradável, 

um dos fatores mais importantes no uso de fibras vegetais, como reforço em 

compósitos, é a neutralidade na emissão de dióxido de carbono, ao contrário de 

materiais de origem fóssil, onde a emissão é alta durante o processo produtivo 

(TOMCZAK, 2010). A Figura 7 compara vantagens e desvantagens no uso de fibras 

naturais e sintéticas. 

Figura 7 – Comparativo das propriedades das fibras naturais e sintéticas 
 

Fonte: TOMCZAK (2010) 

 

 
Além de aplicações automotivas, as fibras são usadas em componentes 

estruturais, embalagens, construção, mobiliário, equipamentos recreativos, indústria 
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naval, entre outros. Estas fibras podem ser provenientes de plantas como a juta, 

cânhamo, bambu, abacaxi, banana, entre outras (MOHAMMED et al., 2015; 

SANJAY et al., 2016). 

Pesquisas nesta área buscam principalmente materiais de fontes renováveis e 

com propriedades adequadas para a substituição das fibras sintéticas em 

determinadas aplicações (SILVA et al., 2009). 

SANJAY et al. (2017) afirmam que o uso de fibras vegetais como reforço em 

compósitos é uma importante alternativa aos materiais sintéticos por serem 

biodegradáveis, ainda que o uso de matrizes sintéticas seja dominante. As 

propriedades dos compósitos de fibras naturais são comparáveis á compósitos de 

fibra sintética em termos de resistência a tração, impacto, corte interlaminar, 

absorção térmica, absorção de água e propriedades tribológicas. Porém as 

propriedades dependem de fatores como tipo da matriz, origem da fibra (fruta, caule, 

folha, entre outros), tipo do reforço (fibra curta, fibra contínua), orientação da fibra, 

técnica de fabricação, entre outros fatores. 

Algumas desvantagens no uso de fibras naturais são: a qualidade da produção, 

que depende das condições naturais. Propriedades não homogêneas ligadas à 

condição de sua cultura, colheita e processamento das fibras. A baixa densidade 

que compromete seu processamento. O comportamento hidrofílico, que leva a 

absorção de água, embora possa ser reduzido com o tratamento químico das fibras 

(KOZLOWSKI et al., 2004; SUDDEL et al., 2002). No uso em compósitos, uma 

elevada absorção de água, devido a grupos hidroxila da celulose, pode levar a uma 

baixa adesão entre as fibras e a matriz, comprometendo as propriedades 

(CALEGARI et al., 2016). 

Fibras vegetais são classificadas de acordo com a origem e se agrupam em 

fibras de semente, caule, folhas, frutos e raiz. Fibras chamadas duras, originadas do 

caule ou de folhas, são as mais utilizadas como reforço em compósitos poliméricos 

(SILVA, 2003). 

Entre as características de maior interesse nas fibras utilizadas em compósitos 

estão às propriedades físicas e mecânicas resultantes, como volume de vazios, 

resistência à tração, módulo de elasticidade e absorção de água (IMAI et al., 2009). 

A Figura 8 mostra o custo e propriedades de algumas fibras naturais 

comparadas com fibras sintéticas. 
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Figura 8 - Propriedades físicas e custo das fibras utilizadas como reforço em matrizes 

poliméricas 

 

Fonte: MERLINI (2011) 

 

 
Fibras vegetais são compostas principalmente por celulose, hemicelulose e 

lignina, além de outros componentes como compostos inorgânicos, moléculas 

extraíveis com solventes e substâncias solúveis em água, entre outros. Cada fibra 

vegetal é composta por diversas fibras elementares ligadas principalmente através 

da lignina. O componente principal das fibras vegetais á a celulose, responsável por 

sua resistência mecânica. A lignina, constituída por cadeias alifáticas e aromáticas, é 

encontrada nas paredes celulares e proporciona rigidez à parede celular (VASCO, 

2014). A fibra é composta por monofilamentos, e estes são constituídos por feixes de 

microfibrilas (Figura 9). 

 
Figura 9 - Estrutura da fibra vegetal: (a) Fibras de celulose; (b) Monofilamentos; (c) Feixes de 

microfibrilas; (d) Cadeias de moléculas de celulose 

 

Fonte: MERLINI (2011) 
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As microfibrilas (Figura 10) são compostas por uma estrutura complexa 

formada por paredes celulares que circundam o lúmem, apresentando camadas 

primária, secundária e terciária, formadas basicamente por celulose semicristalina, 

circundadas por uma matriz de hemicelulose e lignina de composição variada 

(MERLINI, 2011). 

 
Figura 10 - Estrutura de uma microfibrila vegetal 

 
 
 

Fonte: MERLINI (2011) 

 
 

A caracterização das fibras pode ser executada por diferentes análises. A 

caracterização térmica avalia a relação de estrutura/propriedade além de sua 

estabilidade térmica. Uma das análises é a termogravimétrica (TGA) que determina 

a estabilidade térmica das fibras naturais e temperatura de degradação de seus 

constituintes. A difração de raios X avalia a estrutura dos materiais. A análise de 

espectroscopia por infravermelho observa as características dos componentes das 

fibras como a celulose, hemicelulose e lignina. 

Propriedades mecânicas como módulo elástico, tensão máxima e alongamento 

na ruptura são influenciadas por fatores como local de origem (clima), maturação 

(idade), espécie, modo de extração, tipo de celulose, quantidade de celulose e 

ângulo helicoidal. Estas propriedades podem ser afetadas por tratamentos químicos 
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como a alcalinização, que altera a superfície da fibra para melhoria da interação 

fibra/matriz em compósitos. 

MARTIN et al. (2009) investigou as propriedades químicas, físicas, térmicas e 

estruturais da fibra de sisal brasileira da variedade Agave sisalana através de 

ensaios de resistência a tração, análise da composição química, difração de raios x 

e MEV ao longo da fibra. Os resultados apontaram propriedades mecânicas e 

térmicas dentro do relatado em literatura e se mostrando viável ao uso em materiais 

poliméricos. 

TOMCZAK (2010) avaliou as propriedades físicas, mecânicas  e 

comportamento térmico das fibras de curauá e coco do Brasil. Os resultados 

apontaram uma grande tenacidade da fibra de coco e elevada resistência mecânica 

da fibra de curauá. 

EL BANNA et al. (2011) realizaram ensaios de resistência à tração e medição 

do diâmetro médio das fibras de bananeira e curauá. As fibras da bananeira 

apresentaram resultados melhores que as fibras de curauá, demonstrando sua 

viabilidade como reforço de compósitos com matrizes poliméricas. 

 
 

2.3.1 Fibra da bananeira 

Bananeiras são plantas originárias do sudeste asiático, tipicamente tropicais, 

dependentes de calor constante, alta umidade e boa distribuição de chuvas, sendo 

cultivada em quase todos os países com estas características climáticas. No Brasil, 

é cultivada por todo território, principalmente com os tipos ouro, nanica, grande 

naine, maça, mysore, prata, anã, terra, d’angola e figo. 

De acordo com levantamentos do IBGE/LSPA, de Janeiro a Julho de 2016, o 

Brasil produziu em torno de sete milhões de toneladas de banana, sendo um dos 

maiores produtores mundiais da fruta. Os maiores estados produtores são Bahia, 

São Paulo e Minas Gerais (SILVA, 2016). 

A bananeira é constituída basicamente por raiz, rizoma, pseudocaule, bainha 

foliar, folhas e cachos. 

O pseudocaule (Figura 11a e 11b) é normalmente denominado caule ou 

tronco. 
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Figura 11 - Pseudocaule da bananeira: (a) Vista longitudinal com a operação de retirada da 

fibra. (b) Corte transversal 

 
 

Fonte: MERLINI (2011) 

 

 
Após a colheita da banana, as folhas e o pseudocaule são deixados na 

plantação, justificado pelos produtores como forma de manter a umidade do solo, 

proteger contra a erosão, controlar ervas daninhas e como forma de adubação 

(BAKRY et al., 1997). 

Porém esta prática pode favorecer a geração de gás metano e dióxido de 

carbono pela degradação das matérias orgânicas causando problemas ambientais 

(ZHANG et al., 2005), como também causar a proliferação de animais peçonhentos 

(PEREIRA et al., 2010). 

Para cada tonelada de banana colhida são geradas aproximadamente quatro 

toneladas de resíduos entre folhas e caule, e destes, 75% vem do pseudocaule 

(SILVA, 2016). 

A fibra da bananeira é retirada do pseudocaule, formado pela sobreposição  

de 15 a 20 bainhas foliares. O processo para obtenção das fibras envolve técnicas 

de seleção, coleta, extração, tratamento, secagem e armazenamento. O formato da 

bainha permite a extração de até cinco diferentes materiais fibrosos (Figura 12), 

conforme a localização, espessura e método de extração. Fibras com melhor 

qualidade são influenciadas pelo tipo do terreno onde se desenvolve a planta, 

método da colheita e aparência do tronco (MERLINI, 2011). 
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Figura 12 - Subdivisões da bainha do pseudocaule 

Fonte: MERLINI (2011) 

 
 
 

2.4 COMPÓSITOS COM FIBRAS NATURAIS 

Compósitos com fibras naturais (CFN) possuem vantagens como boas 

propriedades mecânicas, menor massa devido a menor densidade em comparação 

com fibras sintéticas (fibra de vidro e fibra de carbono), capacidade de absorver 

vibrações e seu impacto ambiental positivo (ZIMNIEWSKA et al., 2012). 

Fibras naturais proporcionam aos compósitos maior resistência e ductibilidade, 

resistência à umidade, estabilidade dimensional, melhor resistência elétrica, boas 

propriedades de isolamento termoacústico e alta resistência à fratura. Sua 

capacidade de processamento o torna atraente para várias aplicações, bem como 

seu custo mais baixo comprado a fibras sintéticas (JOHN et al., 2008). O custo da 

fibra de vidro varia entre US$ 1,30 à US$ 2,00/kg, enquanto as fibras naturais variam 

entre US$ 0,22 à US$ 1,10/kg (ZAJAC et al., 2014). Embora as propriedades 

mecânicas dos compósitos com fibras naturais não sejam tão boas quanto os 

reforçados com fibra sintética, elas são comparáveis e podem ser utilizadas como 

alternativa as fibras sintéticas (WESTMAN et al., 2010). 

Como matriz para os CFN são usados materiais não biodegradáveis, como 

resinas a base de petróleo (termofixas ou termoplásticas), e materiais 

biodegradáveis, como aglutinantes a base de soja ou de trigo. Como reforço, alguns 

tipos de fibras de plantas, como a bananeira, estão sendo usadas para obtenção dos 

CFN. Para a fabricação, são usadas técnicas manuais, moldagem com vacuum bag 
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ou infusão à vácuo, moldagem por transferência de resina (RTM) e pultrusão, entre 

outros processos (NASSAR, 2016). 

A utilização de uma matriz de fonte renovável ou reciclada com fibras naturais 

denomina o compósito verde (LA MANTIA, 2011). 

Uma dificuldade na obtenção de um compósito verde é a falta de adesão na 

interface fibra/matriz. Fibras naturais, normalmente hidrofílicas, não possuem boa 

adesão com polímeros, essencialmente hidrofóbicos (VASCO, 2014). Para a 

melhoria da aglutinação entre o reforço e a matriz, fibras naturais podem sofrer um 

pré-tratamento que modifica sua superfície, melhorando sua adesão, aumentando 

sua resistência à umidade e melhorando as propriedades físicas (NASSAR, 2016). 

Estes tratamentos podem ser químicos ou físicos, e de uma maneira geral, a 

proteína retirada da fibra para que aconteça a compatibilidade é a lignina (VASCO, 

2014). 

A interação química entre os isocianatos da PU e a lignina das fibras naturais 

pode reforçar a interação fibra/matriz, melhorando a distribuição de carregamento no 

compósito durante um esforço, melhorando seu desempenho e evitando o uso de 

agentes de acoplamento ou tratamentos prévios nas fibras (VASCO, 2014). 

MERLINI (2011) desenvolveu um compósito com fibras descontínuas de 

bananeira com matriz de poliuretano derivado do óleo de mamona e avaliou suas 

propriedades. O trabalho teve como objetivo avaliar a influência da fração 

volumétrica, comprimento e tratamento alcalino das fibras de bananeira nas 

propriedades do compósito. Como resultado, foi concluído que o aumento da fração 

volumétrica e o comprimento aumentaram as propriedades mecânicas dos 

compósitos. O tratamento alcalino melhorou a interface fibra/matriz, aumentando a 

resistência à tração e o módulo elástico do compósito. 

MOTA (2010) analisou a viabilidade técnica através de estudos das 

propriedades mecânicas de um compósito utilizando fibras do pseudocaule da 

bananeira em substituição a fibra de vidro. Para matriz foi utilizado uma resina 

poliéster. Foram elaborados compósitos com diferentes percentuais de fibras na 

composição para comparação de suas propriedades, e de forma geral, demostrou a 

viabilidade no uso da fibra. 

GUIMARÃES (2012) verificou a viabilidade de produção de painéis 

aglomerados utilizando fibras do pseudocaule da bananeira. As fibras foram 
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submetidas a tratamentos químicos para melhoria da adesão. Como adesivo, foi 

utilizado uréia-folmaldeído. Foram avaliadas as propriedades mecânicas e físicas 

dos painéis. Foi observada a viabilidade da produção do aglomerado, porém o 

desempenho mecânico não foi satisfatório, necessitando de um melhor tratamento 

das fibras. 

AMSTALDEN et al. (2014) desenvolveram painéis de partículas de resíduos 

de madeira Paricá aglutinadas com poliuretano á base de óleo de mamona e 

avaliaram o desempenho físico e mecânico. Os resultados mostraram excelentes 

propriedades com alguns resultados superiores a valores estipulados em normas. 

CAMPOS et al. (2014) desenvolveram paineis de MDF aglutinados com 

poliuretano á base de óleo de mamona, e efetuaram testes físicos e mecânicos 

segundo normas européias. Os resultados mostraram resultados superiores aos 

recomendados pela norma. 

DIAS et al. (2004) estudaram a aplicação do poliuretano à base de mamona 

na manufatura de painéis de madeira aglomerada. Foram efetuados testes físicos e 

mecânicos conforme normas da ABNT, e os resultados apresentaram resultados 

superiores aos recomendados pela norma. Com relação à temperatura de cura, foi 

apontado que o poliuretano a base de mamona consumiu menos energia em relação 

á cura do adesivo fenol-formaldeído. 

NASSER (2016) desenvolveu painéis com partículas de bambu e casca de 

amendoim aglomeradas com poliuretano a base de óleo de mamona, analisando as 

propriedades físicas e mecânicas conforme a norma ABNT NBR 14810-2 (2013) 

através de valores de inchamento de espessura 24 hs, absorção de água 24 hs, 

umidade, densidade, resistência a flexão, tração perpendicular e arrancamento de 

parafusos. Os resultados se mostraram satisfatórios e com alguns casos superiores 

ao definidos na norma. 

 
 

2.5 USINAGEM 

Em processos de fabricação, estão disponíveis vários métodos de manufatura 

e a escolha de um deles depende de um grande número de fatores, como o tipo do 

material e suas propriedades, tolerâncias, acabamento superficial exigido e 

disponibilidade de equipamentos, entre outros. Estes processos se dividem em 
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processos sem remoção de cavaco e com remoção, na qual estão as operações de 

usinagem (MACHADO et al., 2011). 

As operações de usinagem são aquelas que conferem a peça forma, dimensão 

ou acabamento, produzindo cavaco, o qual é uma porção do material da peça 

retirada pela ferramenta e que se caracteriza pela forma irregular (FERRARESI, 

2014). 

As operações na usinagem podem ser divididas em operações com ferramenta 

de geometria definida, onde as ferramentas possuem arestas de corte facilmente 

identificadas, e ferramentas com geometria indefinida, formadas por grãos abrasivos 

unidos por um aglomerante, onde cada grão funciona como uma aresta de corte. 

Estas operações podem ser subdivididas em desbaste, com objetivo de elevadas 

taxas de remoção de material, e acabamento, onde o objetivo principal é a qualidade 

superficial do material (MACHADO et al., 2011). 

 
 

2.5.1 Fresamento 

Fresamento é um processo de usinagem onde a remoção do material da peça 

acontece de modo intermitente, através do movimento rotativo de uma ferramenta 

cortante, gerando superfícies com diferentes formas (STEMMER, 1992). 

É uma operação com grande versatilidade na produção de geometrias, com 

grandes taxas de remoção de material devido a ferramentas com múltiplas arestas 

de corte. No fresamento, a ferramenta gira para executar o processo de corte, 

executando movimentos longitudinais e transversais, com a peça presa a uma mesa, 

como também a peça pode se movimentar e a ferramenta ficar em uma posição fixa 

(MACHADO et al., 2011). 

Em função da superfície obtida, forma da ferramenta e cinemática dos 

movimentos, o processo de fresamento pode ser subdividido em fresamento plano, 

circular, forma, perfil e geração. Com relação aos métodos, são descritos o 

fresamento periférico ou tangencial e o fresamento frontal. 

No fresamento tangencial (Figura 13a), a superfície usinada da peça se situa 

no plano paralelo ao eixo da fresa. A largura de corte ap é maior que a penetração de 

trabalho ae e a superfície usinada é gerada pelo gume principal. No fresamento 

frontal (Figura 13b), a superfície usinada é resultado da combinação dos gumes de 
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corte da periferia e da face frontal da fresa, normalmente em ângulo reto ao eixo da 

ferramenta. A superfície usinada se caracteriza por marcas de usinagem deixadas 

pelos dentes da fresa, de acordo com o avanço por volta (f) e por dente (fz). A 

penetração de trabalho (ae) é consideravelmente maior que a profundidade de corte 

(ap). O fresamento de topo (Figura 13c) é utilizado para a usinagem de canais 

fechados curvos, retos e angulares, como também mais largos que o diâmetro da 

ferramenta, além de bolsões (SANDVIK, 2017). 

 
Figura 13 - Operações de fresamento: (a) tangencial, (b) frontal e (c) de topo 

Fonte: DORMER (2010) 

 

 
Conforme a direção do corte e de avanço, são descritos o fresamento 

concordante ou para baixo, e o fresamento discordante, ou para cima. 

No fresamento discordante ou para cima, movimentos de corte e avanço 

possuem sentidos opostos (Figura 14a), com o corte iniciando com a espessura 

mínima do cavaco. 

No fresamento concordante ou para baixo, os movimentos de corte e de 

avanço possuem o mesmo sentido (Figura 14b), e o corte inicia com a espessura 

máxima do cavaco. Entre as vantagens, este movimento força a peça contra a mesa 

da máquina, evitando que ela levante, e também evitando a vibração, 

proporcionando menor desgaste, melhor acabamento superficial e menor força e 

potência para avanço (STEMMER, 1992). 
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Figura 14 – (a) Fresamento discordante, ou para cima e (b) fresamento concordante, ou para 

baixo 

  

Fonte: DORMER (2010) 

 

 
Quando o eixo central da fresa intercepta o material, acontecem 

simultaneamente os movimentos concordantes e discordantes (Figura 15), fato que 

ocorre em processos com fresamento frontal ou de topo (STEMMER, 1992). 

 
Figura 15 - Fresamento combinado discordante e concordante 

Fonte: STEMMER (1992) 

 
 
 

2.5.2 Grandezas físicas no fresamento 

Usinagens de superfícies necessitam de movimentos adequados entre 

ferramenta e peça. Os movimentos nos processos de usinagem são relativos entre a 

peça, a aresta cortante e a peça considerada parada. Estes movimentos se 

diferenciam entre movimentos que causam diretamente a saída do cavaco e os que 

não participam da formação do cavaco (FERRARESI, 2014). 

Movimento de corte é aquele realizado entre a aresta de corte e a peça, onde 

sem movimento de avanço, retira cavaco somente uma vez. Quando em avanço, 
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provoca retirada contínua de cavaco. Movimento efetivo é o resultante dos 

movimentos de corte e avanço ao mesmo tempo (Figura 16). Movimentos que não 

causam formação de cavaco são aqueles realizados entre a ferramenta e a peça, 

para aproximação, ajuste, correção e recuo (MACHADO et al., 2011). 

 
Figura 16 - Movimentos de corte, avanço e efetivo para fresamento tangencial discordante. 

Fonte: MACHADO et al. (2011) 

 

 
Para estudos de usinagem são necessárias às definições das grandezas  

físicas envolvidas no processo do corte, como velocidade de corte (Vc), direção do 

corte, velocidade de avanço (Vf), direção de avanço, profundidade e largura de 

usinagem (ap), penetração de trabalho (ae), entre outros (MACHADO et al., 2011). 

Velocidade de corte (Vc) é a velocidade instantânea do ponto de referência da 

aresta cortante da ferramenta, segundo direção e sentido do corte. Em processos 

com movimentos de rotação, é calculada pela equação 1 (MACHADO et al., 2011; 

FERRARESI, 2014). 

 
 

 
Onde: 

d = diâmetro da ferramenta em mm 

�� = 
�.�.� 

1000 
Eq. 1 

n = número de rotações por minuto (rpm) 

 
 

Velocidade de avanço (Va) é definida como a velocidade instantânea do ponto 

de referência da aresta cortante da ferramenta segundo direção e sentido do 

avanço, calculada pela equação 2 (MACHADO et al., 2011; FERRARESI, 2014). 
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��   = � . fz . Z   (mm/min) Eq. 2 

Onde: 

n = número de rotações por minuto 

fz = avanço por dente (mm) 

z = número de dentes 
 
 

Velocidades de corte e avanço devem estar adequadas à operação de 

usinagem, material da ferramenta e da peça. Velocidades de aproximação, ajuste, 

correção e recuo não tomam parte da retirada de cavaco, mas contribuem para 

diminuição do tempo total da operação, principalmente em máquinas comandadas 

numericamente (MACHADO et al., 2011). 

Profundidade ou largura de usinagem (ap) é a medida da largura de penetração 

da ferramenta na peça, medida perpendicularmente ao plano de trabalho, já a 

penetração de trabalho (ae) é a penetração da ferramenta em relação à peça, 

medida no plano de trabalho e em uma direção perpendicular ao avanço, conforme a 

Figura 17 (MACHADO et al., 2011). 

 
Figura 17 - Profundidade ou largura de usinagem (ap), penetração de trabalho (ae) no 

fresamento de topo 

 

Fonte: MACHADO et al. (2011) 
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2.5.3 Formação do cavaco 

O cavaco é formado em altas velocidades de deformação e ruptura do material 

da peça. O processo é dividido em quatro fases. Primeiro ocorre o recalque inicial, 

com a penetração da cunha cortante da ferramenta na peça, pressionando uma 

porção do material contra a superfície de saída da ferramenta. Na segunda fase 

ocorre a deformação e ruptura, onde o material sofre primeiro uma deformação 

elástica e em seguida uma plástica, aumentando progressivamente as tensões até 

ocorrer à ruptura, na maioria dos casos por cisalhamento. Após a ruptura ocorre a 

formação de trincas, obedecendo a critérios próprios de cada material. Este 

processo dinâmico leva a formação da zona primária de cisalhamento. A terceira 

fase é o deslizamento das lamelas, onde a continuação da penetração da  

ferramenta promove a ruptura parcial ou completa do material, dependendo da 

medida da propagação da trinca. A última fase é à saída do cavaco, que devido ao 

movimento da ferramenta e a peça, faz com que o material deformado e rompido 

(cavaco) deslize sobre a superfície de saída da ferramenta. Tensões, velocidades e 

temperaturas elevadas influenciam na saída do cavaco, levando ao surgimento de 

uma zona de cisalhamento secundário (MACHADO et al., 2011). A Figura 18 ilustra 

o mecanismo da formação dos cavacos. 

 
Figura 18 - Mecânica da formação de cavacos 

Fonte: MACHADO et al. (2011) 

 

 
Os tipos dos cavacos gerados nos processos podem ser classificados em 

contínuos, parcialmente contínuos, descontínuos e segmentados. Cavaco contínuo é 

formado na usinagem de materiais dúteis e o cisalhamento ocorre na zona primária, 

com grandes deformações. Parcialmente contínuo é aquele em que a trinca se 
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propaga parcialmente no plano de cisalhamento, sendo interrompida pela perda de 

contato da ferramenta e o cavaco ou pela tensão de compressão no plano de 

cisalhamento. Cavaco descontínuo é o tipo mais comum na usinagem de materiais 

frágeis, por não suportarem grandes tensões de deformação sem a quebra. Neste 

tipo a trinca se propaga por todo o plano de cisalhamento primário provocando sua 

fragmentação. O cavaco segmentado acontece quando as tensões do movimento da 

ferramenta excedem o limite de escoamento do material, gerando calor, e devido às 

propriedades térmicas do material acaba amolecendo, superando o efeito de 

endurecimento a frio. Este processo também é chamado de cisalhamento 

termoplástico catastrófico (MACHADO et al., 2011). 

 
 

2.5.4 Fresas 

Processos de usinagem, tal como o fresamento, se baseiam na remoção de 

material através de uma ferramenta com material mais duro e mais resistente que a 

peça. A seleção do material da ferramenta deve levar em conta fatores como o 

material a ser usinado, natureza da operação de usinagem, forma e dimensão da 

ferramenta, entre outros. Independente do material, algumas propriedades são 

necessárias, como tenacidade, resistência ao desgaste, compressão e 

cisalhamento, resistência mecânica ao esforço térmico e estabilidade química. Com 

relação à composição química, as ferramentas de corte podem ser divididas em 

aços rápidos, cerâmicas e cermet, nitreto de boro cubico, diamante e metal duro 

(ALVES, 2016). 

Fresas podem ser definidas como ferramentas rotativas de usinagem, providas 

de um ou mais dentes cortantes (gumes), geralmente dispostos simetricamente ao 

redor de um eixo, com a função de remoção de material. Podem ser classificadas 

por diversos critérios, como pela sua construção (inteiriça, calçada, dentes postiços), 

pela forma geométrica (cilíndrica, angular, de haste), sentido do corte (direita ou 

esquerda), entre outros (FERRARESI, 2014). 

Com relação à construção, as fresas inteiriças são as de menor custo inicial, 

ideal para produções pequenas e usos gerais. Fabricadas em uma só peça, suas 

formas e número de dentes são executados por usinagem, com ângulos de corte 
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retificados após a têmpera. Podem ser fabricadas em uma vasta variedade de 

configurações. 

Entre os modelos inteiriços, as fresas de haste cilíndrica frontal, conhecida 

também como fresas de topo, oferecem muitas possibilidades de operações, como 

facear, ranhurar, executar bolsões, rebaixos, gravações, rasgos de variados 

tamanhos e fresar contornos. Podem ser usadas tanto em fresadoras verticais 

quanto horizontais. Podem ser de corte a direita ou à esquerda. A face frontal pode 

ser plana ou semiesférica. O número de dentes vai depender do material a ser 

usinado, diâmetro da ferramenta e da forma da peça gerada. Comprimentos 

elevados em balanço podem levar a flexão da ferramenta, gerando erros de forma, 

devendo ser otimizado a geometria da parte ativa da ferramenta e das condições de 

corte para manter o erro dentro do limite aceitável (STEMMER, 1992). 

A fresa de topo é um dos tipos de ferramenta de corte usados em processos de 

fresamento. Ela pode ter arestas de corte ao longo da superfície frontal (topo), como 

também em uma parte de sua extensão lateral, permitindo o desbaste periférico. 

Faces de corte da fresa são normalmente de material duro e resistente a alta 

temperatura, como o metal duro, mas também podem ser de aço rápido, devido a 

questões econômicas. Aplicações de revestimentos visam diminuir o atrito e 

aumentar a dureza da ferramenta (REIS, 2014). 

A Figura 19 mostra uma fresa de topo com haste cilíndrica, com seus 

elementos dimensionais e principais ângulos: diâmetro dos gumes (1), diâmetro da 

haste (2), comprimento total (3), comprimento dos gumes (4), comprimento da haste 

(5), gume principal (6), gume secundário ou topo (7), ângulo de hélice do gume 

principal (8), dente (9) e altura do dente (10). 

 
Figura 19 - Fresa de topo de haste cilíndrica 

Fonte: STEMMER (1992) 
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Entre os materiais usados na fabricação de fresas, o metal duro é um dos mais 

importantes na indústria atual, ao combinar dureza à temperatura ambiente, 

resistência ao desgaste, dureza a quente e tenacidade. Esta combinação é possível 

devido à variação em sua composição. O metal duro é oriundo da metalurgia do pó, 

sendo sinterizado com metais do grupo do ferro (ferro, níquel ou cobalto), tendo 

como resultado alta dureza e resistência à compressão. Para a melhoria do 

desempenho, pode ser revestida em uma ou mais camadas de diferentes 

compostos, aumentando a dureza a quente, resistência ao desgaste e reduzindo o 

atrito entre ferramenta e cavaco (SOARES, 2017). 

Um dos tipos de revestimento é o nitreto de titânio (TiN), obtido através do 

processo de deposição física de vapor (PVD), que proporciona um menor coeficiente 

de atrito entre o cavaco e a ferramenta, devido à boa resistência a abrasão, devido a 

menor tendência à adesão em materiais. Sua estabilidade térmica chega até 600 °C 

e normalmente ele se apresenta na camada externa da ferramenta em uma 

espessura que varia de 5 a 7 μm (SOARES, 2017). 

Outro revestimento é o nitreto de titânio-alumínio (TiAIN), composto a base de 

titânio e alumínio, que possui baixa condutividade térmica, alta estabilidade química, 

alta dureza a frio e a quente e resistência a oxidação. O TiAIN é derivado do nitreto 

de titânio (TiN), e durante o processo de deposição, parte dos átomos de titânio são 

substituídos por átomos de alumínio, que são retidos no material em forma sólida, 

causando o endurecimento, aumentando a dureza e a resistência ao desgaste. Este 

revestimento além de aumentar a vida da ferramenta, reduz seu aquecimento 

(SOARES, 2017). 

 
 

2.5.5 Forças de usinagem 

Força de usinagem é a força total resultante que atua sobre uma cunha 

cortante durante o processo de corte (FERRARESI, 2014). O estudo das forças no 

fresamento, além de importante para o projeto de máquinas e ferramentas, tem 

grande relevância na determinação dos parâmetros de corte, elucidação dos 

mecanismos de desgaste e na previsão da precisão da usinagem, entre outros 

(MANGONI, 2004). Conhecimentos da grandeza e direção de força de usinagem 

com suas componentes Fx, Fy e Fz, (Figura 20) são necessárias no projeto de 
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máquinas e ferramentas, bem como no planejamento dos processos de usinagem 

(DINIZ et al., 1999). 

 
Figura 20 - Componentes da força de usinagem segundo os sistemas de coordenadas na peça 

e na ferramenta 

 
Fonte: CAMACHO (1991) 

 

 
A caracterização das forças envolvidas no processo de corte é importante para 

a otimização, monitoramento e controle do processo. São também elementos chave 

para a compreensão da dinâmica e cinemática de máquinas, ferramentas e os 

próprios processos de usinagem (ZHENG et al., 1997). 

Durante o fresamento, o dente da fresa está sujeito a uma carga de impacto ao 

atingir a região de corte do material e a intensidade desta carga depende do material 

cortado, posição da ferramenta, geometria da ferramenta e dos parâmetros de 

usinagem. Estas forças são cíclicas e proporcionais à espessura de corte em cada 

região, conforme Figura 21 (WECK, 1996). 

 
Figura 21 - Perfil instantâneo de Fy para diferentes condições de corte 

 

 
Fonte: WECK (1996) 
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O aumento da velocidade de corte leva a um aumento de energia na zona de 

deformação do material. Com o aumento da taxa de deformação plástica e menor 

calor dissipado na região plasticamente deformada, acontece uma diminuição nos 

componentes da força de usinagem (BOOGERT, 1996). 

O processo de fresamento se caracteriza pela intermitência no corte devido à 

rotação da ferramenta. As arestas de corte executam o cisalhamento 

sucessivamente, fazendo com que a frequência da força de corte dependa da 

velocidade de rotação do fuso e do número de dentes da ferramenta (TAN et al., 

2017). No processo de fresamento a formação do cavaco ocorre 

tridimensionalmente, com isto, a força de usinagem (Fu) pode ser decomposta em 

três componentes com ação direta na cunha cortante. Estes componentes são a 

força radial (Fy), força tangencial (Fx) e força axial (Fz), conforme a Figura 22 

(MACHADO et al., 2011). 

 
Figura 22 - Componentes de forças na fresa de topo helicoidal 

Fonte: adaptado de DE LACALLE et al. (2011) 

 

 
Com a utilização dos componentes cartesianos das forças, a força de corte 

resultante na ferramenta pode ser calculada pela equação 3 (MACHADO et al., 

2011): 

 
Fu = √F2x + F2y + F2z Eq.3 
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2.5.6 Textura superficial 

A qualidade de uma superfície usinada é resultado de processos envolvendo 

deformações plásticas, ruptura, recuperação elástica, geração de calor, vibração, 

entre outros, que promovem alterações na superfície ou em camadas internas da 

peça durante o processo de usinagem (MACHADO et al., 2011). 

Superfícies funcionais de componentes podem ser divididas em duas regiões, 

sendo uma delas a superfície, onde se relacionam as propriedades de textura 

superficial, limitadas a camada externa de um componente, e a outra a camada 

abaixo da superfície, onde se relacionam as propriedades de integridade superficial, 

que estuda alterações físicas de ordem mecânica, térmica, química ou elétrica. A 

Figura 23 ilustra a divisão das regiões (BET, 1999). 

 
Figura 23 - Seção de uma peça com suas camadas 

Fonte: BET (1999) 

 

 
Para efeito de textura, as superfícies são denominadas geométrica, real e 

efetiva, normalmente representadas em duas dimensões e denominadas perfis. O 

perfil geométrico é o especificado em projeto para atender determinadas funções, o 

perfil real é o obtido pelo processo de fabricação e o efetivo é o resultado da 

impossibilidade de aparelhos de medição em captar todas as irregularidades na 

superfície. O perfil efetivo se subdivide em perfil primário ou perfil P, perfil de 

ondulação ou perfil W e perfil de rugosidade ou perfil R, e a partir destes três perfis 
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são levantados os principais parâmetros para a quantificação da textura de uma 

superfície (BET, 1999). 

Em perfis reais podem ser encontrados seis diferentes tipos de desvios 

gerados nos processos de usinagem, caracterizados por suas formas geométricas. A 

Figura 24 mostra os desvios de primeira a sexta ordem com suas fontes geradoras, 

e embora com características distintas, acabam se sobrepondo e formando um perfil 

completo (BET, 1999). 

 
Figura 24 - Desvios de formas possíveis em uma superfície 

 

Fonte: BET (1999) 

 

 
Os desvios repetitivos e aleatórios da superfície real em relação à superfície 

geométrica formam a textura. Para a sua avaliação são utilizados os desvios de 

segunda a quinta ordem, compreendendo as ondulações e a rugosidade. Processos 

como o fresamento produzem um padrão de sulcos regular e repetitivo, 
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apresentando uma direção preferencial e ranhuras bem definidas. As ondulações 

são os componentes da textura mais largamente espaçados e provenientes de 

deflexões e vibrações da máquina-ferramenta, tratamento térmico e tensões de 

deformação (POLLI, 2005). 

Além dos desvios de forma, podem existir falhas, que são as interrupções na 

superfície da peça resultantes, normalmente, da não uniformidade do material ou de 

danos causados após a fabricação. Condições para o aceite de falhas devem ser 

especificadas e avaliadas separadamente dos outros componentes da textura (BET, 

1999). 

A rugosidade é composta de irregularidades resultantes do processo de corte, 

como marcas de avanço, arestas postiças, forma como o cavaco é cortado, entre 

outros. Para a avaliação quantitativa da textura superficial, entre outros métodos, é 

utilizado o método da linha média, ou sistema M. A linha média (Figura 25) é definida 

como possuindo a mesma forma do perfil efetivo e disposta paralelamente a ele, 

dividindo o perfil de rugosidade de modo que a soma das áreas superiores seja 

iguais às áreas inferiores, através de processos de filtragens digitais (BET, 1999). 

 
Figura 25 - Definição de linha média 

 

Fonte: BET (1999) 

 

 
O sistema M, devido a menores dificuldades de implementação instrumental e 

computacional é adotado pela maioria dos países e sistemas de normalização, como 

ISO, DIN e ABNT. A partir da linha média são adotados a maioria dos parâmetros de 

rugosidade definidos por estas normas (BET, 1999). 

A norma ABNT -2 (1988) define critérios para a avaliação da rugosidade 

superficial. O comprimento de amostragem (le), também chamado de cutoff, 

funciona como um filtro para a ondulação da superfície. São executadas cinco vezes 
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os comprimentos de amostragem (lm= 5 x le), retirando a rugosidade média da 

superfície medida (Figura 26). 

 
Figura 26 - Percursos e comprimentos para avaliação da rugosidade 

 

 

Fonte: BET (1999) 

 

 
A escolha do cutoff deve seguir a norma ABNT NBR ISO 4288 (2008) que 

padroniza seus valores limites em função da rugosidade média do material (Figura 

27). Organizações como ISO, DIN e JIS possuem normas técnicas para avaliar a 

rugosidade de uma superfície. Entre os principais parâmetros empregados na 

quantificação da rugosidade, conforme a norma ABNT NBR ISO 4287 (2002), estão 

à rugosidade média (Ra), altura máxima do perfil (Rz) e rugosidade total (Rt). 

(MACHADO et al., 2011). 

 
Figura 27 - Comprimento de amostragem recomendados pela norma 

 

Ra (µm) cut off (mm) 

De 0 até 0,1 0,25 

Maior que 0,1 até 2,0 0,8 

Maior que 2,0 até 10,0 2,5 

Maior que 10,0 8 

 
Fonte: DEUS (2014) 
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2.6 USINABILIDADE DE COMPÓSITOS REFORÇADOS COM FIBRAS 

NATURAIS 

A literatura sobre a usinagem em compósitos de polímeros reforçados com 

fibras sintéticas serve como ponto inicial para a usinagem dos CFN, porém devido à 

grande variedade de fibras naturais usadas, com suas características distintas, não 

permitem uma aplicação direta dos conhecimentos. As dificuldades ocorrem 

principalmente devido à anisotropia, a não homogeneidade do compósito e a 

natureza abrasiva das fibras, diferenciando-se da usinagem de materiais 

homogêneos, como ligas metálicas em geral. Grande parte dos produtos que 

utilizam compósitos são fabricados próximos da forma final, e as operações de 

usinagem visam principalmente proporcionar as dimensões solicitadas no projeto e 

operações para possibilitar as montagens finais (NASSAR et al., 2016). 

A usinagem dos CFN é influenciada pelo tipo de fibra usada e suas 

propriedades mecânicas (Figura 28), físicas, químicas e térmicas. Uma das 

propriedades relacionadas à usinagem é a ligação fibra-matriz. Uma ligação fraca 

pode ocasionar defeitos durante os processos. A escolha dos parâmetros de 

usinagem e tipos de ferramentas deve levar em conta estes fatores para obter a 

qualidade final e a aparência necessária ao produto (NASSAR et al., 2016). 

 
Figura 28 - Propriedades mecânicas de algumas fibras naturais usadas nos CFN 

 

 

Fonte: NASSAR et al. (2016) 
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Existem muitos defeitos associados aos CFN, como imperfeições da matriz, 

vazios, regiões sobrecarregadas ou com pouca resina, rachaduras, bolhas e defeitos 

associados à usinagem, como delaminação, desplacamento, arrancamento de fibras 

e avarias térmicas. Parâmetros como forças de corte, desgaste da ferramenta, 

tempo de vida da ferramenta e rugosidade superficial podem ser usados para a 

avaliação da usinabilidade dos CFN. Outros fatores como as condições de corte, 

material da ferramenta, geometria da ferramenta e operações de usinagem também 

podem ser utilizados. Entre as operações mais utilizadas em CFN estão a furação, 

fresamento e o torneamento (NASSAR et al., 2016). 

Operações de fresamento são amplamente usadas na indústria para a 

execução de canais, bolsões e para cortes com alta precisão. Entretanto, operações 

de fresamento em CFN induzem a defeitos superficiais como delaminação, micro 

trincas, arrancamento de fibras e queima da matriz (NASSAR et al., 2016). 

Estudos têm sido realizados para analisar os parâmetros de usinagem em CFN 

e os resultados da qualidade superficial. Alguns destes estudos utilizaram  

otimização e inteligência artificial, na tentativa de reduzir o número de experimentos 

para a seleção das melhores condições (NASSAR et al., 2016). 

VINAYAGAMOORTHY et al. (2012) avaliaram forças de corte em compósitos 

de fibras naturais em operações de fresamento. Para os testes, fabricaram uma 

placa de compósito utilizando como matriz resina poliéster isoftálica e fibras de juta 

como reforço na proporção 1:1, com técnicas manuais. Para a usinagem utilizaram 

uma fresa topo de aço rápido com quatro cortes e 7 mm de diâmetro. Foram 

realizadas medições das forças de corte utilizando um dinamômetro. Foi concluído 

que com o aumento da velocidade de corte as forças diminuem, e com aumento da 

velocidade de avanço e profundidade de corte, as forças aumentam. 

BABU et al. (2013) avaliaram os parâmetros de corte e a influência das fibras 

no fator de delaminação e na rugosidade superficial de compósitos com fibras 

naturais e sintéticas utilizados como reforço, na operação de fresamento. Foram 

fabricados compósitos utilizando fibras naturais do cânhamo, juta e banana. Para 

fibras sintéticas foi utilizada a fibra de vidro. Como matriz foi utilizada resina 

poliéster. Na usinagem foi utilizada uma fresa de topo com 5 mm de diâmetro, em 

uma fresadora CNC. Para avaliação dos defeitos causados pela usinagem dos 

canais foi proposto um cálculo de um fator de delaminação, conforme equação 3. 
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Na equação, Wmax é a largura máxima da avaria durante a usinagem do canal, 

e W é a largura de corte do canal (Figura 29). 

 
Figura 29 - Esquema para medição da delaminação na usinagem de canais em CFN 

Fonte: BABU et al. (2013) 

 

 
Foram utilizados diversos parâmetros de velocidade de corte e avanço. Como 

resultados descrevem que avanço e velocidade de corte influenciam a qualidade 

superficial do material. O uso de velocidade de corte maior e avanço mais baixo 

reduzem a delaminação no fresamento, tanto das fibras naturais quanto das 

sintéticas. 

AZMIL et al. (2016) avaliaram o fresamento de compósitos de fibras de kenaf 

(Hibiscus cannabinus) e matriz epóxi, buscando os melhores parâmetros de 

processo com o objetivo da melhoria na rugosidade superficial do material. Como 

resultado encontraram também que avanço e velocidade de corte são fatores que 

influenciam a qualidade superficial do material e velocidades de corte maiores com 

avanços mais baixos resultam em rugosidade superficial menor. 

A Figura 30 mostra os parâmetros de corte utilizados em estudos de 

fresamento em compósitos com fibras naturais, com a composição fibra-matriz, tipo 

de ferramenta, velocidades de corte e avanço e profundidade do corte. Em todos os 

compósitos, a matriz utilizada é derivada de petróleo. 
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Figura 30 - Parâmetros de usinagem usados em estudos de fresamento de CFN 

Parâmetros de usinagem 

Matriz Fibra Material da 

ferramenta 

 
 (mm) Vc (m/min) Vf (mm/min) ap Referência 

 

Juta Topo Metal 

 
Poliéster 

 
 

 
Poliéster 

Banana 

Vidro 

Tecido de juta 

natural 

duro, não 

informado 

quantos cortes 

Aço rápido 4 

cortes 

Aço rápido 4 

 
5 16 / 24 / 32 

 

 
4,61 / 14,5 

7 
/ 38,45 

100 / 200 / 

300 

 
 

8,4 / 52,8 / 

262,5 

204 / 713,5 / 

Não 

informado 

 

 
1, 1.5, 2 

BABU et al.(2013) 

 
 

 
VINAYAGAMOORTHY 

et al. (2012) 

Epóxi Kenaf 10 16 / 24 / 32 1, 1.5, 2 AZMIL et al. (2016) 

 

 

1 
(2015) 

 

Fonte: adaptado de NASSAR et al. (2016) 

 

 
A qualidade da superfície usinada de CFN depende da rigidez da fibra e da 

interface fibra-matriz. CHEGDANI et al. (2015) estudaram a influência das fibras 

naturais no comportamento tribológico durante o processo de fresamento. Foram 

utilizadas fibras de bambu, sisal e miscanthus como reforço. O compósito foi 

preparado em um molde injeção com resina de polipropileno. O experimento foi 

realizado em uma CNC 5 eixos, com uma fresa de topo de 12 mm de diâmetro de 2 

cortes. Foi utilizado um dinamômetro para medir forças de corte Fx e Fy (Figura 31). 

As superfícies geradas foram medidas em um perfilômetro de duas dimensões. A 

velocidade de corte e a profundidade da usinagem foram mantidas constantes e 

foram utilizados três velocidades de avanço diferentes. Observações das condições 

da superfície foram executadas por microscopia de varredura eletrônica (MEV). 

 
Figura 31 - Forças avaliadas no fresamento de compósitos com bambu, sisal e miscanthus 

Fonte: CHEGDANI et al. (2015) 

cortes   1223  

Bambu Topo metal 

Polipropileno Sisal com duro 2 cortes 

 

12 

 

47 

 

40 / 80 / 120 

 
CHEGDANI et al. 

miscanthus 25º     
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Na pesquisa realizada por CHEGDANI et al. (2015), a energia específica de 

corte usada para cada tipo de fibra mostra que a alta rigidez das mesmas faz com 

que seu cisalhamento seja facilitado, sendo caracterizado pela baixa energia de 

corte utilizada. Observações de MEV mostraram que o mecanismo de cisalhamento 

das fibras não é puramente dúctil e esta ação depende do tipo da fibra, motivado por 

propriedades mecânicas intrínsecas das fibras naturais e de propriedades de adesão 

entre as fibras. 

Outra observação na pesquisa de CHEGDANI et al. (2015) foi que o 

comportamento viscoelástico das fibras naturais provoca uma deformação e quebra 

da interface durante o contato com a ferramenta de corte. Existe um movimento de 

deslizamento entre as fibras e o gume de corte antes do cisalhamento, gerando 

extremidades projetadas para fora da superfície usinada, aumentando os valores de 

rugosidade (Figura 32). 

 
Figura 32 - Mecanismo do corte das fibras nos CFN: (a) Cisalhamento ideal, (b) Cisalhamento 

real das fibras, (c) cisalhamento real das fibras mostrando a quebra das interfaces 

 

Fonte: CHEGDANI et al. (2015) 

 

 
A qualidade superficial na usinagem de CFN é afetada fortemente pela 

delaminação de camadas, lascamento de fibras, fibras não cortadas e resina não 

cortada (Figura 33). O fator de delaminação (Fd) é usado em estudos (BABU et al., 

2013; MUTALIB et al., 2017) para avaliar a qualidade do corte em compósitos com 

fibras naturais, porém a diferenciação dos níveis de defeitos ainda é um desafio. 

Tecnologias digitais de processamento e análise de imagens proporcionam maior 

precisão nos parâmetros de avaliação de defeitos (BABU et al., 2015; NASSAR et 

al., 2016). 
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Figura 33 - Microscopia de uma furação executada em compósito polimérico com fibras 

Fonte: KENNAMETAL (2017) 

 

 
SHEIKH-AHMAD et al. (2012) afirmam que o aspecto mais importante na 

usinagem de compósitos poliméricos reforçados com fibras é o fato de que o ângulo 

de orientação da fibra é alterado de acordo com o caminho do corte. Eles comentam 

que na usinagem de materiais dúcteis, a remoção do material acontece de forma 

continua através de deformação plástica e cisalhamento. Porém, em compósitos 

reforçados com fibras o cavaco é formado por fraturas através ou paralelas às fibras, 

de forma descontínua e mantida junta pela matriz polimérica. No caso de compósitos 

com a orientação das fibras em uma direção definida (unidirecional), os autores 

afirmam que o posicionamento das fibras influencia a qualidade superficial da 

usinagem. O posicionamento das fibras podem ter ângulos positivos ou negativos 

em relação ao movimento de corte dependendo do processo de fabricação e do tipo 

das fibras (Figura 34). 

 
Figura 34 - Orientação das fibras em compósitos unidirecionais: (a) ângulo positivo, menores 

de 90º; (b) ângulos negativos, maiores que 90º 

 

Fonte: SHEIK-AHMAD et al. (2012) 
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Em função do posicionamento das fibras, os autores determinam alguns 

modelos na formação dos cavacos em CFN, numerando os tipos gerados pelo 

processo de corte das fibras (Figura 35). 

O tipo de cavaco I (Figura 35a) acontece na usinagem de fibras posicionadas 

com ângulo 0º, onde as mesmas sofrem um processo de descascamento e como 

resultado uma superfície lisa e caracterizadas por quebras na direção do corte e 

manchas na matriz. O tipo II (não aparece na Figura) acontece também no ângulo 0º 

e se caracterizam por cavacos encurvados, que são puxados e arrancados. Os 

resultados superficiais são similares ao tipo I. O tipo III (Figura 35b) acontece na 

usinagem de fibras positivas com ângulos de 15 á 75º, formando cavacos semi- 

contínuos. O resultado superficial são fibras saindo da superfície, arrancamento de 

fibras e rachaduras abaixo da superfície. Os tipos IV e V (Figura 35c e 35d) 

acontecem em fibras com ângulo maiores que 75º e são as que apresentam os 

piores resultados superficiais, devido a uma fratura grosseira das fibras e matrizes. 

 
Figura 35 - Modelos da formação de cavacos na usinagem de compósitos unidirecionais 

 
 

Fonte: SHEIKH-AHMAD et al. (2012) 
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Ainda segundo SHEIKH-AHMAD et al. (2012), no corte de compósitos 

multidirecionais, o comportamento de formação do cavaco é similar ao unidirecional, 

onde diferentes camadas se comportam independentes umas das outras. 

Os autores afirmam que os melhores resultados de corte acontecem para 

menores espessuras de cavaco, determinados por menores velocidades de avanço, 

corte e profundidade de corte, acarretando redução nas forças de impacto da 

ferramenta com o material. A qualidade da usinagem pode ser caracterizada pela 

rugosidade superficial, avarias mecânicas e térmicas e a delaminação, que é 

observada principalmente em partes superiores e inferiores do local usinado. Os 

autores definem uma classificação para os tipos de defeito de acordo com a direção 

e aparência da avaria (Figura 36). 

O tipo I são fibras quebradas ou removidas a alguma distância para dentro da 

borda usinada. 

O tipo II são fibras não cortadas e que sobressaem as bordas usinadas. Este 

defeito é causado por fibras que se desprendem da matriz, se afastam ou dobram ao 

caminho da ferramenta e depois voltam a sua posição natural. 

O tipo III são fibras parcialmente unidas ou rachadas que são paralelas à 

superfície usinada. 

Os tipos I e III criam fibras parcialmente solta e ligadas à borda usinada, 

criando uma aparência esfiapada. 

 
Figura 36 - Tipos de delaminação em compósitos com fibras 

Fonte: SHEIKH-AHMAD et al. (2012) 
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MUTALIB et al. (2017) investigaram a delaminação e os parâmetros de 

usinagem em um compósito de fibras de banana com matriz poliéster. A proporção 

de fibras foi de 10%. O fresamento foi efetuado em uma fresadora CNC com uma 

fresa topo de aço rápido com 6 mm de diâmetro, com velocidades de corte de 16, 24 

e 32 m/min, velocidade de avanço de 0,1, 0,2 e 0,3 mm/rev e profundidade de corte 

de 2 mm. A delaminação foi calculada por um fator de delaminação (Fd), conforme 

utilizado por BABU et al. (2013) na equação 3. 

Como resultado foi concluído que o avanço tem um grande impacto na 

delaminação do material (Figura 37). Com o aumento da taxa de avanço a 

delaminação também aumenta, e com velocidades de corte maiores o fator de 

delaminação decresceu. 

 
Figura 37 - Influência da velocidade de corte e avanço no fator de delaminação Fd 

Fonte: MUTALIB et al. (2017) 

 

 
KUZU et al. (2016) avaliaram os efeitos dos parâmetros de corte e da 

geometria da ferramenta no fresamento de canais em um compósito com matriz de 

poliestireno de baixa densidade e fibras de algodão obtido pelo processo de 

extrusão. 

Na primeira parte foram avaliados diferentes tipos de fresas através da 

medição de forças resultantes máximas utilizadas para o fresamento do material 

(Figura 38), a formação de rebarbas (defeitos) e morfologia dos cavacos. 
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Figura 38 - Forças resultantes máximas para cada tipo de ferramenta 

 

Fonte: KUZU et al. (2016) 

 

 
KUZU et al. (2016) relatam no seu trabalho que fresas helicoidais com um e 

dois cortes exerceram forças resultantes entre os valores de 20 a 40N, e podem ser 

usadas no compósito estudado pelos autores. A fresa com dentes piramidais gerou 

valores máximos de 95 N devido a não possuir canais de retirada do cavaco gerado. 

Este cavaco adere aos dentes de corte, aumentando a força para o corte. O 

resultado dos testes mostrou que velocidades de corte altas causaram uma maior 

formação de defeitos, denominadas pelos autores de rebarbas. A melhor 

combinação para menor força de usinagem e melhor qualidade do canal foi 

alcançada com Vc= 25 m/min e Vf= 200 mm/min. 

 
 

2.7 CONSIDERAÇÕES 

As vantagens e os aspectos ambientais envolvidos na utilização de materiais 

compósitos, em especial dos CFN, motiva o desenvolvimento de materiais com 

diferentes tipos de fibras e matrizes. Pesquisas sobre sua manufaturabilidade 

buscam proporcionar sua utilização em produtos e componentes. Devido a sua 
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complexidade estrutural, os compósitos que utilizam fibras naturais apresentam um 

desafio para operações de usinagem que envolve furações e fresamentos, 

necessárias para fornecer os requisitos técnicos e dimensionais em peças de 

produtos que possam utilizar este tipo de matéria-prima, como componentes de 

mobiliário ou objetos decorativos. O comportamento das fibras durante o corte, 

juntamente com sua matriz, podem apresentar defeitos que comprometam a 

utilização em componentes que necessitem montagens ou possuam detalhes 

aparentes, afetando a qualidade visual do produto. Os estudos existentes do 

processo de fresamento de topo em CFN fornecem informações sobre parâmetros 

mais adequados, como velocidade de corte e velocidade de avanço. Porém estes 

estudos foram realizados somente em compósitos com fibras naturais com matrizes 

sintéticas. Para o compósito de fibras do caule da bananeira e PU derivado do óleo 

de mamona não foram encontrados estudos sobre sua usinabilidade, em especial 

sobre o fresamento de topo deste material. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 FABRICAÇÃO DO COMPÓSITO 

Nesta etapa estão descritos os processos utilizados na fabricação das placas 

dos compósitos que foram utilizados nos testes, com a preparação da matéria prima, 

prensagem e caracterização física e mecânica do material. 

 
 

3.1.1 Preparação das fibras da bananeira 

O caule da bananeira utilizado para retirada das fibras foi proveniente de 

resíduos eliminados no manejo desta planta, no litoral do estado do Paraná. Esta 

fibra foi escolhida por ser proveniente de resíduos do cultivo da banana e não ser 

aproveitado comercialmente pelos produtores. Após a colheita da banana, o caule é 

cortado e deixado para decomposição natural no ambiente, gerando problemas 

como a proliferação de animais peçonhentos. A utilização desta fibra pode aumentar 

a remuneração dos envolvidos no cultivo da planta. 

A retirada das fibras foi executada de forma artesanal, por indivíduos 

envolvidos no cultivo e retirada do fruto da bananeira, a banana. O pseudocaule foi 

dividido manualmente em tiras. A espessura foi obtida pela separação manual feita 

no caule, através de um corte natural estimulado pela própria disposição das fibras 

do material. As fibras ficaram sete dias secando em um barracão, protegidas das 

ações do clima, sem auxílio de equipamentos. 

As fibras foram cortadas (Figura 39a) manualmente com o auxílio de uma 

tesoura (Figura 39b), no Laboratório de Polímeros e Compósitos (LAPOC) da 

UTFPR, em pedaços de aproximadamente 3 x 3 mm. Esta forma de corte foi definida 

para possibilitar o processamento das fibras sem a utilização de equipamentos 

mecanizados, pelos envolvidos no cultivo da banana, e também pela aparência final 

do compósito, pois o mesmo pode encontrar utilização em peças decorativas, como 

peças de mobiliário ou divisórias de ambientes. 

Após este corte, as fibras ficaram em uma estufa elétrica por 

aproximadamente 24 horas, aquecida a 60°C, para eliminar a umidade que pode 

influenciar na interface fibra-matriz. 
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Figura 39 - (a) Fibras do caule da bananeira após o corte; (b) Tesoura utilizada no corte 

(a) (b) 

Fonte: O autor 
 
 
 

 

3.1.2 Poliuretano a base de óleo de mamona 

O poliuretano bicomponente, AG101, utilizado neste trabalho foi adquirido junto 

à empresa Kehl, de São Carlos - SP, Brasil. A preparação do polímero foi feita de 

acordo com as instruções do fornecedor (KEHL, 2017), na proporção em peso 1:1 de 

pré-polímero e poliol. 

 
 

3.1.3 Moldagem da placa do compósito 

As fibras e o poliuretano foram misturados manualmente, na proporção de 50% 

de fibras para 50% de poliuretano. A mistura foi depositada em um molde metálico 

medindo 185 x 125 x 20 mm de espessura. O molde com aquecimento por 

resistências elétricas com a mistura foram levados a uma prensa hidráulica, com 

temperatura de 60°C, monitorada utilizando um termômetro infravermelho Simpla 

TI55, e submetidos a uma pressão de 3 MPa, por 1 hora (Figura 40a). 

Este procedimento foi executado conforme recomendações do Laboratório de 

Polímeros e Compósitos (LAPOC) da UTFPR, baseados nos trabalho de SOUZA et 

al. (2016) e SILVA et al. (2016), com compósitos de fibras naturais e PU derivado do 

óleo de mamona. A proporção de fibra-PU também levou em consideração o custo 

final do material, onde a maior quantidade de fibras possível, sem comprometer as 

propriedades do compósito final, diminui seu custo, pois o valor da PU é de 
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aproximadamente R$ 20,00 Kg ( valor fornecido pelo fabricante) e das fibras do 

caule da bananeira de aproximadamente R$ 2,00 Kg (valor fornecido pelos 

produtores da planta, no litoral do Paraná). 

Após o tempo de prensagem, a placa foi desmoldada (Figura 40b), ficando com 

aproximadamente 7 mm de espessura. Esta espessura foi obtida para permitir os 

estudos de fresamento com as profundidades de corte estipuladas. 

O compósito obtido é classificado como um compósito reforçado por fibras 

descontínuas (curtas) aleatórias (VASCO, 2014). 

 
Figura 40 – (a) Prensa hidráulica com aquecimento nos pratos (b) placa do compósito após 

prensagem 

 

(a) (b) 
Fonte: O autor 

 

 

3.1.4 Determinação da densidade da amostra 

O processo da determinação da densidade das amostras iniciou com a 

pesagem das placas em uma balança digital. Em seguida, foram medidas as 

dimensões da placa. Para o cálculo de densidade, foi utilizada a equação 4, onde m 

é a massa e v o volume. A análise da densidade foi realizada de acordo com a 

norma EN317: 2002. 

 
 

� 
� = (��⁄�3) 

� 
Eq. 4 

 
 

3.1.5 Inchamento e absorção de água 

O ensaio de inchamento e absorção de agua foi realizado segundo a norma  

EM 317:2002, submergindo cinco amostras do compósito em água destilada durante 
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2 e 24 horas. A absorção de umidade está ligada a variação dimensional de painéis. 

Com a absorção de água pode ocorrer o inchamento relativo à espessura e uma 

expansão dimensional do painel (CASTRO, 2000). Para o uso proposto do 

compósito deste trabalho, em mobiliário ou construção civil, este parâmetro é 

relevante, pois pode comprometer a estrutura, encaixes e a dimensão do produto 

final. Esta absorção também é relevante a este estudo ao influenciar resultados de 

rugosidade superficial. 

 
 

3.1.6 Ensaios mecânicos 

A caracterização mecânica dos compósitos foi executada através do teste de 

flexão em três pontos, que foram realizados de acordo com a norma ASTM D790-03 

usando uma máquina de teste EMIC DL10000 universal com uma célula de carga de 

5 KN e uma velocidade de teste de 2 mm/min (Figura 41). 

 
Figura 41 – Montagem para ensaio de flexão em três pontos 

Fonte: PAULA (2017) 



60 
 

 
 

 

3.2 USINAGEM 

Neste item estão descritos os processos de fresamento executados nas placas 

de compósito com a utilização da fresadora CNC. 

 
 

3.2.1 Preparação das amostras 

Para o processo de fresamento, as placas foram cortadas em uma serra 

circular esquadrejadeira, assegurando o esquadro e simetria de todas as placas  

para os testes. As placas tinham medidas finais de 180 x 120 mm e espessura de 7 

mm, para possibilitar a fixação na plataforma piezelétrica. 

Em seguida, foram executadas furações passantes de  3,0 mm, localizadas a 

10 mm dos cantos e do centro das placas. As furações foram utilizadas para fixar as 

placas na plataforma piezelétrica, que foi fixada na mesa de corte da fresadora CNC 

(Figura 42). Esta fixação foi utilizada para garantir que as placas não sofressem 

movimentos indesejados durante as operações de usinagem. 

 
Figura 42 - Fixação da plataforma piezelétrica na fresadora e da placa do compósito na 

plataforma 

 

Fonte: O autor 

 

 
3.2.2 Fresamento 

As operações de fresamento de topo foram executadas em uma fresadora  

CNC 3 eixos marca Vetor CNC modelo FR2012 (Figura 43). 
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Figura 43 - Fresadora CNC 3 eixos utilizada nos testes 

Fonte: O autor 

 

 
Os percursos de corte foram planejados e desenhados utilizando um software 

AutoCAD 2016. O programa CNC foi gerado empregando-se o software Artcam 

2008. Os valores das velocidades de corte (Vc), velocidade de avanço (Vf) e 

profundidade de corte (ap) seguiram os valores determinados na Tabela 1. 

Os valores dos parâmetros utilizados nos testes foram determinados a partir do 

trabalho de BABU et al. (2013), que investigou o fresamento em compósitos com 

matriz poliéster e fibras de cânhamo, juta e banana. O parâmetro com os melhores 

resultados para rugosidade superficial e delaminação no compósito com fibras de 

bananeira foi escolhido como ponto de partida das análises deste trabalho. Este 

parâmetro utilizou uma fresa de 5 mm de diâmetro, 2000 rpm e uma velocidade de 

avanço de 200 mm/min, o mesmo utilizado no teste 1 deste trabalho, com velocidade 

de corte diferente devido ao diâmetro da fresa usado neste estudo. 

A partir do parâmetro inicial, foram determinados valores com velocidades de 

corte e velocidades de avanço maiores, com o objetivo de verificar a qualidade do 

material em situações de aumento de produtividade durante o processo de 

fresamento do mesmo. 

Para a profundidade de corte, os valores foram definidos a partir do trabalho de 

AZMIL et al. (2016), que investigou a qualidade de fresamento em um compósito 

com matriz epóxi e fibra de kenaf. Os autores utilizaram profundidades de corte de 1 

e 2 mm. Este trabalho investigou profundidades de 2 e 4 mm, buscando identificar 

diferenças no comportamento do processo para canais mais profundos, utilizados 

para encaixes de peças ou para o corte total na espessura do material. 
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Para o fresamento dos canais foi utilizada uma fresa de topo, com 10 mm de 

diâmetro, 2 cortes, ângulo de hélice 30º positivo, composição de metal duro com 

revestimento TiALN, marca New Century, código G9F41100N, com 75 mm 

comprimento total. O comprimento em balanço utilizado foi de 25 mm. 

A escolha do modelo da fresa foi baseado no estudo de KUZU et al. (2016), 

que comparou diferentes modelos de fresas na usinagem de um compósito 

polimérico com fibras naturais, afirmando que a fresa helicoidal com dois cortes é 

adequada para utilização no material. Este modelo também é indicado por 

fabricantes como FREZITE (2018) para utilização em materiais como o MDF e o 

MDP, compósitos similares ao material em estudo, por promover uma boa 

evacuação do cavaco e proporcionar um bom acabamento no fresamento de canais. 

O diâmetro da fresa foi escolhido para permitir a medição da rugosidade do 

fundo do canal usinado, devido à dimensão do apalpador do rugosímetro utilizado. 

 
Tabela 1 - Valores de Velocidade de corte (Vc), Velocidade de avanço (Vf) e profundidade de 

usinagem (ap) para os testes. 

Testes RPM Vc (m/min) Vf (mm/min) ap (mm) 

1 2000 62,8 200 2 

2 2000 62,8 300 2 

3 2000 62,8 400 2 

4 5000 157 200 2 

5 5000 157 300 2 

6 5000 157 400 2 

7 8000 251,2 200 2 

8 8000 251,2 300 2 

9 8000 251,2 400 2 

10 2000 62,8 200 4 

11 2000 62,8 300 4 

12 2000 62,8 400 4 

13 5000 157 200 4 

14 5000 157 300 4 

15 5000 157 400 4 

16 8000 251,2 200 4 

17 8000 251,2 300 4 

18 8000 251,2 400 4 
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A regulagem da rotação do eixo árvore da fresadora foi executada através do 

inversor de frequência existente na máquina, conforme os valores determinados na 

Tabela 1. Os valores de rotação, e em consequência velocidade de corte, foram 

aferidos com um tacômetro digital laser marca Icel modelo TC-5010, durante o 

processo. 

O software de gerenciamento da fresadora CNC é o Mach 3, que interpretou as 

linhas de comando e os parâmetros de corte gerados através do ArtCam, 

repassando para os comandos de acionamento dos motores de movimentação da 

máquina. 

O fresamento dos canais com as respectivas profundidades foram executados 

na direção da medida de 120 mm, atravessando de borda a borda, em uma única 

passada, ficando o canal com a largura da fresa de 10 mm (Figura 44). Este 

movimento fez com que a fresa executasse um movimento de corte combinado, com 

um lado do canal concordante e o outro discordante. Para cada teste determinado 

na Tabela 1 foram executados três canais. 

 
Figura 44 - Fresamento dos canais nas placas teste 

Fonte: O autor 
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3.3 MEDIÇÃO DA RUGOSIDADE DE SUPERFÍCIE 

Para medição da rugosidade dos canais usinados nas peças, foi utilizado um 

rugosímetro da marca Taylor Hobson, modelo Surtronic s-128, com haste de 

medição com ponta apalpadora. 

Os parâmetros utilizados pelo rugosímetro foram comprimento de 

amostragem 2,5 mm x 5, conforme a norma ABNT NBR ISO 4287 (2002), após 

medições iniciais que mostraram que a Ra do material se encontrava entre 2,0 até 

10,0 µm. Foram observados os valores de rugosidade média (Ra) e total (Rt), dada 

em unidades de micrometro (μm), com 3 pontos de medição dentro do canal usinado 

(Figura 45). Para cada parâmetro foram fresados três canais, obtendo nove valores 

de Ra e Rt. Destes valores foram calculadas as médias dos valores obtidos. 

 
 

Figura 45 - Rugosímetro e os pontos de verificação 

Fonte: O autor 

 
 
 

3.4 OBSERVAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS DEFEITOS 

A observação e avaliação dos defeitos no fresamento dos canais foram 

executadas através de microscopia, usando o microscópio modelo Olympus SZX 10 

com ampliação de 10x. As imagens foram analisadas no software Analysis Get It. 

Para a observação detalhada dos defeitos, da interface fibra matriz e do 

comportamento das fibras e da PU após o processo de corte foi utilizada 
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microscopia eletrônica de varredura (MEV) através do microscópio eletrônico de 

varredura EVO MA 15 do Centro Multiusuário de Caracterização de Materiais 

(CMCM) da UTFPR. Para possibilitar o processo de MEV, as amostras, que não são 

eletronicamente condutoras, foram submetidas a um recobrimento em ouro através 

do equipamento Quanta Quorum Q150R ES, também do CMCM. 

 
 

3.5 MEDIÇÕES DAS FORÇAS DE FRESAMENTO 

A medição das forças foi executada por um conjunto de plataforma piezelétrica 

Kistler tipo 9265B, Amplificador de Carga Multicanal Kistler tipo 5070A, Placa de 

Aquisição de Dados USB-6259B juntamente com os Softwares NI Signal Express 

2015 e Labview 2017, ambos da National Instruments e instalados no computador 

do Laboratório de Modelos e Protótipos do DADIN-UTFPR (Figura 46). A frequência 

de aquisição dos dados de força, necessária para observar o comportamento da 

força de corte em relação à rotação da ferramenta e a quantidade de dentes da 

fresa, foi de 1000 pontos por segundo. O tempo de aquisição dos dados variou em 

função da velocidade de avanço do parâmetro utilizado. 

 
Figura 46 - Sistema para medição das forças de corte durante o fresamento 

 

Fonte: adaptado de LARA (2017) 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL 

A Tabela 2 apresenta os valores das medições de densidade, inchamento, 

absorção de água, tensão máxima e módulo de elasticidade do compósito. 

 
Tabela 2 - Valores da caracterização do material 

 

Densidade 710±0,3 kg/m³ 

Inchamento 2,69±1,45 % 

Absorção de água 10,08±1,88 % 

Tensão máxima 3,0±0,3 MPa 

Módulo de elasticidade 1,3±0,3 GPa 

 

O valor da densidade do compósito de PU e fibra de bananeira ficou próximo 

ao encontrado por MARINHO et al. (2013), que caracterizou compósitos de PU 

derivada do óleo de mamona com partículas de bambu com diferentes proporções 

em peso de PU, apontando uma densidade de 850 á 960 Kg/m3. SANTOS et al. 

(2013) apontaram densidades de 930,3 á 941,8 Kg/m3 para um compósito de PU 

derivada do óleo de mamona e partículas da madeira tauari (Couratari oblongifolia). 

Nota-se que o valor da densidade do compósito foi próximo ao valor do painel 

de MDF comercial com espessura de 6 mm, que possui valores entre 770 a 880 

Kg/m3 (ARAUCO, 2017). DEUS (2014) descreve um painel de MDF com 15 mm de 

espessura com densidade média de 736,22 Kg/m3. TORQUATO (2008) avaliou as 

propriedades físico-mecânicas de painéis de MDF com 15 mm de espessura 

produzidos no Brasil, apontando uma densidade entre 693 á 756 kg/m3. 

Os valores de absorção e inchamento encontrados do compósito podem ser 

atribuídos à eficiência de molhamento das fibras de bananeira pela PU, resultando 

em uma boa interface fibra matriz. SILVA (2003) afirma que quanto maior a interface 

fibra matriz menor a absorção de água. 

No trabalho de TORQUATO (2008), em uma comparação de painéis de MDF 

de diferentes fornecedores, foram encontrados resultados médios de 8,54% na 

absorção e de 4,01% de inchamento. AMSTALDEN et al. (2014) encontrou valores 
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de 14,78% na absorção e de 3,65% de inchamento para um painel de partículas de 

madeira Paricá com PU derivada do óleo de mamona. SILVA (2003) apontou valores 

máximos de 16 e 17% na absorção de água para compósitos de fibras de sisal e 

coco, com tratamento alcalino nas fibras e PU derivada do óleo de mamona. 

Os valores de tensão máxima estão próximos aos encontrados na literatura 

para compósitos de PU derivada do óleo de mamona e fibras de bananeira. No 

compósito avaliado por MERLINI (2011), com uma fração volumétrica de 10% e 

fibras com comprimento 10 mm sem tratamento, foram encontrados os valores de 

tensão de 2,77 ± 0,09 Mpa. O módulo elástico foi de 16,25 ± 0,38 GPa, mais alto que 

o encontrado neste trabalho, devido a fração volumétrica e ao tamanho da fibra. 

As fibras utilizadas no compósito apresentaram dimensões que variaram de 

aproximadamente 1,2 x 1,2 mm até 3,5 x 3,5 mm, devido ao processo manual 

utilizado para o corte, conforme medido por MEV (Figuras 47a e b). 

 
Figura 47 - Micrografia da fibra de bananeira: (a) medida da largura (b) medida do comprimento 

(a) (b) 

 

A Figura 48a mostra a aparência da superfície da fibra. Apesar do processo 

manual utilizado, o corte não apresentou amassamento das fibras na região do 

contato com a tesoura utilizada. Pode-se observar nas micrografias da Figura 48a 

que a parede celular esta intacta, evidenciando que não houve tratamento alcalino 

nas fibras, aparência similar às encontradas no trabalho de MERLINI (2011) em 

fibras de bananeira sem tratamento alcalino. 

A Figura 48b mostra a micrografia de MEV com a aparência do PU utilizado 

sem a adição das fibras, após o fresamento. 
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Figura 48 - Micrografia de MEV (a) da fibra de bananeira sem o PU e do (b) PU após fresamento 

para Vc= 62,6 m/min e Vf= 300 mm/min 

  
(a) (b) 

Fonte: O autor 
 

 

A Figura 49 mostra a superfície do compósito com a PU e as fibras, após o 

fresamento. É possível observar a interface fibra matriz e a disposição 

multidirecional das fibras no compósito. Conforme observado por MERLINI (2011) 

uma boa interface fibra matriz é caracterizado pela ausência de cavidades ao redor 

das fibras inseridas no PU. Apesar da superfície mostrada já haver sofrido a ação do 

gume de corte, as fibras ainda mostram uma boa adesão com a PU. 

 
Figura 49 - Micrografia de MEV do compósito de PU e fibras do caule da bananeira após 

fresamento para Vc= 62,6 m/min e Vf= 300 mm/min 

 
Fonte: O autor 
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4.2 RUGOSIDADE DA SUPERFÍCIE 

 
 

A partir das medições com o rugosímetro, foram obtidas as medidas de Ra e Rt. 

Para cada parâmetro de fresamento foram usinados três canais, e em cada canal 

foram executadas medições em três pontos, obtendo nove valores de rugosidade de 

superfície. Com estes valores foram calculadas médias simples dos valores medidos 

e seus desvios padrão. A superfície do compósito sem o fresamento apresentou Ra= 

7,83 µm e Rt= 62,22. 

Entre todos os parâmetros medidos, com as duas profundidades de corte, o 

melhor resultado obtido foi de Ra = 3,25 µm e Rt = 40,23 µm, no teste 17 (Vc= 150,72 

m/min, Vf= 300 mm/min e ap= 4 mm). O pior resultado geral encontrado foi Ra= 5,32 

µm e Rt= 60,70 µm, no teste 3 (Vc= 94,2 m/min, Vf=400 mm/min e ap= 2 mm). 

No trabalho de BABU et al. (2013) foram investigados os valores de rugosidade 

média (Ra) para compósitos com matriz poliéster e fibras naturais de cânhamo, juta e 

banana. Para o compósito com fibra de bananeira, utilizando Vc=32 m/min e Vf= 200 

mm/min, foi obtido o valor de Ra= 1,77 µm. Com a mesma Vc e Vf= 300 mm/min, o 

valor foi de Ra= 1,92 µm. Isto pode ser explicado pela dimensão da fibra utilizada. 

AZMIL et al. (2016) investigaram a rugosidade superficial de um compósito com 

matriz epóxi e fibra natural de kenaf (Hibiscus cannabinus). Foram fresados canais 

com diferentes parâmetros de Vc e Vf. Para uma Vc= 31,4 m/min e Vf= 204 mm/min, 

com ap= 2 mm, foi obtido uma Ra= 2,53 µm. 

Para comparação, foram efetuados fresamentos e medições de rugosidade 

superficial em um canal usinado na PU derivada do óleo de mamona sem adição 

das fibras do caule da bananeira, MDF e MDP. Foi utilizado a mesma ferramenta e o 

mesmo processo empregado no estudo. Para a PU pura, sem fibras, utilizando Vc= 

62,8 m/min e Vf= 200 mm/min, os resultados de Ra foram de 2,31 µm, com Rt= 20,3 

µm. Isto demonstra que a matriz PU derivada do óleo de mamona sem as fibras 

possui valores próximos aos encontrados por AZMIL et al. (2016) e BABU et al. 

(2013) em compósitos com fibras naturais com matrizes epóxi e poliéster. A adição 

das fibras de bananeira aumentou os resultados de Ra e Rt, resultando em valores 

maiores que os encontrados nestes estudos. 

A Figura 50 mostra o comparativo dos valores de Ra encontrados nas  

medições da PU derivada do óleo de mamona com e sem fibras de bananeira, MDF 
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e MDP, utilizando o parâmetro do teste nº1. Os valores apresentados são a média 

dos três pontos de medição do canal fresado. Este comparativo visou identificar 

valores de referência na rugosidade de um canal após o fresamento para o 

compósito estudado. Os valores encontrados para o MDF e o MDP foram superiores 

ao encontrado no compósito, para o parâmetro de usinagem utilizado. A PU sem as 

fibras apresentou valores menores, demonstrando a influência das fibras nos 

resultados obtidos. 

 

Figura 50 - Comparativo de Ra entre a PU com e sem fibras da bananeira, MDF e MDP, em um 

canal usinado com os mesmos parâmetros de fresamento 
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Fonte: O autor 

 

 
No gráfico da Figura 51 são mostrados os comparativos dos valores de 

rugosidades média com desvio padrão encontrados para os parâmetros de 

fresamento com profundidade de canal 2 mm. Observa-se que com o aumento da 

velocidade de corte os valores obtidos são melhores, com a rugosidade de superfície 

mais baixa. A velocidade de corte mais alta (Vc= 251,2 m/min) apresentou os 

resultados mais baixos, mostrando uma tendência a manter os valores constantes 

para todas as velocidades de avanço. Na velocidade de corte intermediária (Vc= 157 

m/min) o melhor resultado foi com o avanço mais baixo, mantendo valores mais altos 

para os maiores avanços. A velocidade de corte mais baixa (Vc= 62,8 m/min) foi a 

que mais sofreu interferência da velocidade de avanço, obtendo os maiores valores. 
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Apesar da melhora no resultado da rugosidade com o aumento da velocidade 

de corte, os valores não mostraram um aumento significativo para todos os 

parâmetros utilizados, sendo o melhor resultado de Ra= 3,57 µm (teste 9) e o pior 

resultado com Ra= 5,32 µm (teste 3). 

Com Vf= 200 mm/min, os três valores ficaram muito próximos, para todas as 

velocidades de corte. Com Vf= 300 mm/min e Vc= 62,8 e 157 m/min, os valores 

obtidos ficaram muito próximos, sendo que para a Vc= 251,2 ficou mais baixo. Com 

Vf= 400 mm/min, as diferenças se mostraram mais significativas, mostrando uma 

tendência da influência da maior velocidade de avanço. 

 
Figura 51 - Comparativo dos valores médios de Ra para ap= 2mm em função de Vf 
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Fonte: O autor 

 
 

No gráfico da Figura 52 é demonstrado o comparativo dos valores de 

rugosidade média com desvio padrão encontrados para a profundidade de canal 4 

mm. Esta profundidade de corte seguiu a tendência da profundidade de corte 2 mm, 

com os valores mais baixos para velocidade de corte mais alta. 

A velocidade de corte mais alta (Vc= 251,2 m/min) apresentou os melhores 

resultados no comparativo, mantendo os valores de rugosidade praticamente 

constantes, independente da velocidade de avanço, porém o melhor resultado foi 

obtido com a Vf= 300 mm/min. Na velocidade de corte intermediária (Vc= 157 m/min) 
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o melhor resultado foi com o avanço mais alto, apesar dos valores não sofrerem 

mudanças significativas. A velocidade de corte mais baixa (Vc= 62,8 m/min) 

apresentou valores de rugosidade aproximados da velocidade de corte intermediário 

para os avanços de 200 e 300 mm/min, porém no maior avanço (400 mm/min) 

obteve o pior resultado para esta profundidade de corte. 

O melhor resultado de Ra= 3,25 µm foi encontrado no teste 17 e o pior 

resultado com Ra= 5,04 µm foi encontrado no teste 12. 

A velocidade de avanço de 300 mm/min com os três valores de Vc apresentou 

resultados melhores que as velocidades de avanço de 200 e 400 mm/min, exceto na 

Vc= 157m/min, onde a Vf= 400 mm/min apresentou um resultado melhor. Similar a 

profundidade de 2 mm, o maior avanço mostrou uma tendência de influenciar nos 

resultados da rugosidade da superfície em função da velocidade de corte. 

 
Figura 52 - Comparativo dos valores médios de Ra para ap= 4mm em função de Vf 
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BABU et al. (2013) e AZMIL et al. (2016) afirmam que, no fresamento de 

compósitos poliméricos com fibras naturais, o uso de velocidades de corte mais altas 

e avanços mais baixos apresentam melhores resultados de rugosidade superficial. 

No compósito de PU do óleo de mamona e fibras do caule da bananeira, as 

velocidades de corte mais altas mostraram resultados de rugosidade de superfície 
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mais baixos, porém apresentaram uma tendência de manter os resultados 

praticamente constantes em função das velocidades de avanço usadas. 

A Figura 53 mostra a superfície obtida pelo rugosímetro para a  melhor 

condição de rugosidade média (teste 17), obtida nas três posições de medição do 

fundo do canal fresado, com Ra= 3,25 µm e Rt= 40,23 µm. 

 
Figura 53 - Perfil da rugosidade superficial no canal do teste 17: (a) posição 1, (b) posição 2 e 

(c) posição 3 
 

(a) 

 

(b) 

(c) 
Fonte: O autor 
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A posição 1 apresentou Rt= 48,30 µm (Figura 53a) e a posição 2 (Figura 53b) 

apresentou Rt= 43,60 µm. Na Figura 53c é observado um perfil mais uniforme, sem 

grandes vales, com valor de Rt= 28,8 µm para a posição 3 da medição do canal. Na 

Figura 53a, entre posições de medição situadas entre 0 e 1 mm e entre 2 e 3 mm, e 

na Figura 53b, entre 10 e 11 mm, são observados os vales que influenciaram os 

valores da rugosidade medida. 

A Figura 54 identifica no gráfico obtido o local da posição de medição 1 do 

rugosímetro no canal nº 17, com as regiões dos vales e dos picos detectados pela 

ponta apalpadora do aparelho. 

 
Figura 54 - Vales e picos na posição de medição 1 do canal fresado nº17 

Fonte: O autor 

 
 

Os picos detectados na medição são consequência das extremidades 

excedentes do processo de fratura das fibras pela ação do gume de corte da fresa. 

Este comportamento na medição da rugosidade da superfície foi relatado por 

CHEGDANI et al. (2015) em seu estudo sobre fresamento de compósitos com fibras 
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naturais. O autor ainda relata que os vales encontrados na medição da rugosidade 

podem ser motivados pelo arrancamento das fibras durante o fresamento. Isto 

também foi observado no compósito em estudo. 

A Figura 55, obtida por micrografia de MEV, mostra o processo de corte das 

fibras e da PU no fundo do canal usinado, onde é possível visualizar as fibras 

fraturadas com o aspecto arrepiado, proveniente do comportamento viscoelástico, 

característico de fibras naturais, que após o corte retornam a posição inicial, 

quebrando sua interface natural ou a interface com a matriz. Também se observa o 

arrancamento ou deslocamento de algumas fibras durante a passagem da 

ferramenta, responsável pelos vales detectados pelo rugosímetro. Bolhas inerentes 

ao processo da PU apareceram em quantidades insignificantes para interferência 

nos resultados. 

 
Figura 55 – Micrografia de MEV do comportamento de corte das fibras no fundo do canal 

fresado nº17 

 

Fonte: O autor 
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As fibras posicionadas paralelamente e perpendicularmente ao sentido do corte 

da ferramenta, consequência do processo de fabricação do compósito, 

apresentaram comportamento diferenciado durante a passagem do gume de corte. 

As posicionadas paralelas ao avanço da ferramenta apresentaram tendência ao 

arrancamento de parte das fibras e a uma quebra da união da interface natural da 

fibra, visto que o compósito foi produzido com pedaços do pseudocaule da 

bananeira, compostos por várias fibras unidas naturalmente. Esta quebra 

proporciona um acabamento visto como um feixe de várias fibras desalinhadas, 

interferindo na qualidade da superfície gerada. 

As fibras posicionadas perpendicularmente ao sentido do avanço sofrem uma 

fratura, retornando ao local inicial, gerando extremidades para cima da superfície 

usinada, também interferindo nos valores da rugosidade. 

A Figura 56 mostra a superfície para a pior condição de rugosidade média 

(teste 3), com Ra= 5,32 µm e Rt= 60,70 µm, obtida nas três posições de medição do 

fundo do canal fresado. 

Para a posição 1 foi medido Rt= 63,60 µm (Figura 56a), na posição 2 foi  

medido Rt= 64,30 µm (Figura 56b) e na posição 3 foi medido Rt= 54,20 µm (Figura 

56c). Estes valores altos são consequência dos vales e picos mostrados na Figura 

56a, b e c. 

As velocidades de corte mais baixas combinadas com o avanço mais alto 

mostraram resultados de rugosidade mais altos. 

Através dos gráficos é possível observar que os valores dos vales e picos 

gerados para este parâmetro são maiores que os gerados para a melhor condição 

de rugosidade. Como observado na melhor condição de rugosidade, a fratura ou o 

arrancamento das fibras durante o fresamento, acontece de maneira mais grosseira 

para esta condição de velocidade de corte. 

A condição de estabilidade apresentada pelos gráficos representa o fresamento 

na área preenchida pela PU, que possui uma rugosidade média equivalente a 

praticamente metade do valor obtido no compósito com fibras. Isto é observado para 

a melhor e a pior condição de corte. 
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Figura 56 - Perfil da rugosidade superficial no canal do teste 3: (a) posição 1, (b) posição 2 e (c) 

posição 3, com os vales e picos 

(a) 
 

 

(b) 
 

 

(c) 

Fonte: O autor 

 

A Figura 57 mostra o aspecto visual dos canais usinados com o melhor e o pior 

resultado de rugosidade de superfície. É possível observar a diferença das fibras 

não fraturadas com a extremidade para cima da superfície fresada, o que influenciou 

nos resultados obtidos. A Figura 57a mostra a melhor condição de rugosidade de 

superfície, com a maior velocidade de corte utilizada. A Figura 57b mostra a pior 

condição de rugosidade, para a velocidade de corte mais baixa utilizada no trabalho. 
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Figura 57 – Micrografia de MEV da superfície do fundo do canal usinado para (a) Ra= 3,25, no 

teste 17 e (b) Ra= 5,32 µm, no teste 3 

 

(a) 

(b) 

Fonte: O autor 
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Devido à impossibilidade de medição da rugosidade de superfície das bordas 

geradas pelo fresamento, pela limitação dimensional do rugosímetro, foram feitas 

imagens em MEV para verificar o aspecto das mesmas. 

A Figura 58 mostra o comparativo das bordas na melhor e pior condição de 

rugosidade do fundo do canal, com os lados gerados pelo movimento concordante e 

discordante da ferramenta. As imagens mostram o mesmo comportamento de corte 

obtido no fundo do canal, com arrancamento e extremidades das fibras fraturadas na 

superfície. A borda resultante do movimento de corte concordante (Figura 58b e d) 

apresenta uma condição visual melhor comparada à borda resultante do movimento 

discordante de corte (Figura 58a e c), apresentando menor quantidade de fibras 

fraturadas com as extremidades aparentes na superfície. 

 
Figura 58 – Micrografia de MEV das bordas laterais após o fresamento: (a) lado discordante e 

(b) lado concordante para melhor valor de Ra (teste 17); (c) lado discordante e (d) lado 

concordante para o pior valor de Ra (teste 3) 

 

Fonte: O autor 
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4.3 DEFEITOS 

Os defeitos gerados pelo processo de fresamento no compósito foram 

observados por microscopia, quantificados e analisados. 

A tabela 3 apresenta a condição de acabamento das arestas dos canais 

usinados com os parâmetros determinados para ap= 2mm. Foi utilizado um fundo 

azul no fundo do canal para melhorar a observação. 

 
Tabela 3 - Acabamento das arestas do canais após o fresamento, para ap= 2 mm 

Parâmetros do fresamento Aparência do canal fresado 

 

 

 

1 62,8 200 

 
 

 
2 62,8 300 

 
 

 
3 62,8 400 

 
 

 
4 157 200 

 
 

 
5 157 300 

 
 

 
6 157 400 

 

7 251,2 200  

8 251,2 300  

9 251,2 400  

 

Fonte: O autor 

Teste Vc (m/min) Vf(mm/min) Sentido da rotação Sentido do avanço 
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A tabela 4 apresenta a condição de acabamento das arestas dos canais 

usinados com os parâmetros determinados para ap= 4mm. Foi utilizado um fundo 

azul no fundo do canal para melhorar a observação. 

 
Tabela 4 - Acabamento das arestas do canais após o fresamento, para ap= 4 mm 

Parâmetros do fresamento Aparência do canal fresado 

 

 

 

10 62,8 200 

 
 

 
11 62,8 300 

 
 

 
12 62,8 400 

 
 

 
13 157 200 

 
 

 
14 157 300 

 
 

 
15 157 400 

 
 

 
16 251,2 200 

 
 

 
17 251,2 300 

 

18 251,2 400  

 

Fonte: O autor 

Teste Vc (m/min) Vf(mm/min) Sentido da rotação Sentido do avanço 
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Os defeitos apresentados durante o fresamento foram quantificados 

primeiramente sem considerar o movimento concordante e discordante da fresa 

durante o processo. A Figura 59 mostra a quantidade total de defeitos encontrados 

para cada parâmetro de corte utilizado nos canais usinados. 

 
Figura 59 - Quantidade de defeitos totais encontrados para cada parâmetro de canal fresado 
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Fonte: O autor 

 

 
O canal que apresentou menor quantidade de defeitos foi o nº 3 (Vc = 62,8 

m/min e Vf = 400 mm/min, com ap = 2mm). A maior quantidade de defeitos aconteceu 

no canal nº 9 (Vc = 251,2 m/min e Vf = 400 mm/min, com ap = 2 mm). Em ambas as 

profundidades de corte, a velocidade de corte mais baixa (62,8 m/min) com o avanço 

de 400 mm/min obteve as menores quantidades de defeitos. A velocidade de corte 

mais baixa apresentou melhores resultados tanto para 2 quanto para 4 mm de 

profundidade de corte. 

O processo de fresamento de canais ou fresamento em cheio, com fresa de 

topo, executa o movimento concordante e discordante de corte simultaneamente 

(Figura 60), o que leva a um comportamento de corte diferenciado nos dois lados do 

canal. Este movimento poderia influenciar no surgimento de defeitos durante o 

processo, justificando uma análise separada nos dois lados do canal fresado. 
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Figura 60 - Movimento de corte concordante e discordante no processo de fresamento de topo 

Fonte: O autor 

 

 
O gráfico da Figura 61 mostra o comparativo dos defeitos encontrados nos 

lados concordantes e discordantes de corte. O lado do sentido discordante 

apresentou a maior quantidade de defeitos em 11 dos 18 testes. O lado do sentido 

concordante apresentou maior quantidade de defeitos em 4 dos 18 testes. Em três 

parâmetros a quantidade permaneceu igual para os dois sentidos. Este resultado 

demonstrou uma melhor condição para o corte concordante no material. 

 
Figura 61 - Comparação de defeitos nos lados concordante e discordante do fresamento do 

canal 
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Com a observação dos canais após o processo de fresamento, verificou-se que 

os defeitos perceptíveis sem utilização de equipamentos, estavam localizados em 

sua totalidade na aresta superior do canal usinado, conforme ilustrado na Figura 62. 

As paredes laterais e a base do canal fresado não apresentaram defeitos 

consideráveis, que podem ser observados sem a utilização de equipamentos. 

 
Figura 62 - Corte transversal do canal usinado com os defeitos na aresta superior 

Fonte: O autor 

 

 
Os defeitos localizados nesta posição são justificados pelo efeito da força axial 

da fresa helicoidal agindo na parede do canal (Figura 63). Fresas helicoidais com 

ângulos de hélice positivo ou negativo, geram forças axiais para cima ou para baixo. 

A fresa utilizada no estudo possui ângulo de hélice positivo, para facilitar a retirada 

do cavaco gerado. Com isto, a força axial gerada contribuiu para movimentar as 

fibras das últimas camadas do material para cima, evitando a fratura durante o 

contato com o gume da fresa. As fibras localizadas nas últimas camadas estão mais 

suscetíveis a ação da força axial por estarem próximas a superfície livre do material, 

ao contrário das fibras das camadas inferiores, sustentadas uma acima da outra. 

Este movimento gerou os defeitos encontrados nas arestas superiores dos canais, 

caracterizados principalmente por fibras não cortadas ou cortadas parcialmente. 

Os defeitos encontrados em maior número nas velocidades de corte mais altas 

podem ser justificados pela ação desta força axial, onde velocidades de corte mais 

altas geram forças axiais maiores, aumentando a quantidade de fibras não cortadas 
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na aresta superior. O melhor resultado em velocidades de corte mais baixas se 

justificam por forças axiais mais baixas durante processo, evitando que a fibra fosse 

levantada durante o corte. Ao contrário do encontrado por SHEIK-AHMAD et al. 

(2012), a menor quantidade de defeitos foi consequência de velocidades de corte 

mais baixas, para o modelo de ferramenta usada no estudo. A velocidade de corte 

mais baixa com o maior avanço foi a que apresentou melhor resultado. 

 
Figura 63 - Força axial do fresamento agindo sobre as fibras do compósito 

Fonte: HARVEY PERFORMANCE COMPANY (2017) 

 

 
Os principais defeitos encontrados foram observados por microscopia. Estes 

defeitos seguem os modelos descritos por SHEIK-AHMAD et al. (2012) em seu 

trabalho. Os autores denominam os defeitos como delaminação, localizados 

principalmente na aresta superior de um canal fresado, similar aos encontrados 

neste estudo. Apesar de o trabalho citar fibras como a de vidro, carbono e aramida, 

o comportamento é similar ao encontrado no estudo, para fibras da bananeira. Os 

autores também citam que a posição da fibra contribui para a qualidade do corte. O 

compósito em estudo possui fibras multidirecionais, ou seja, não houve um arranjo 

de sentido durante a confecção, gerando um posicionamento aleatório das fibras. 

A totalidade dos defeitos encontrados foram identificados como do tipo 2 

(Página 52, Figura 36), com fibras não cortadas e se projetando para fora da borda 

usinada, conforme a classificação proposta por SHEIK-AHMAD et al. (2012). 

Defeitos do tipo 1 e 3 (Página 52, Figura 36), conforme proposto por SHEIK- 

AHMAD et al. (2012) não foram identificados neste estudo. 
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Este tipo de defeito, além da ação da força axial, também é causado pela 

capacidade das fibras de dobrar ou afastar-se do gume de corte da ferramenta e, em 

seguida, voltar a sua orientação original, com ou sem fratura. Tanto SHEIK-AHMAD 

et al. (2012) quanto CHEGDANI et al. (2015) apontam para o comportamento 

viscoelástico de fibras naturais durante o processo de corte, ou seja, sofrem a 

pressão do gume de corte, fraturando ou não, e finalizada a pressão retornam na 

posição original. Segundo os autores, isso pode ocorrer com fibras da primeira 

camada do compósito ou em uma camada abaixo da camada de superfície, 

ajudadas principalmente pelas forças axiais envolvidas no processo. 

A Figura 64, obtida por micrografia de MEV, demonstra este comportamento 

nas fibras de bananeira localizadas nas camadas superiores do canal fresado. É 

possível observar a condição de dobramento e não fratura da fibra, deixando a 

mesma sobre o canal, criando uma condição de defeito no canal usinado. 

 
Figura 64 – Micrografia de MEV do comportamento de uma fibra de bananeira não fraturada 

pelo gume de corte 

 

Fonte: O autor 
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Nas Figuras 65 a e b, podem ser observados os defeitos encontrados nos 

testes 1 (Vc= 62,8 m/min e Vf= 200 mm/min) e 5 (Vc= 157 m/min e Vf= 300 mm/min). 

Para estes testes, são destacados os defeitos encontrados nas fibras posicionadas 

com ângulos de aproximadamente 45º e 135º. As fibras não foram fraturadas, porém 

continuam unidas a superfície, com uma aparência descrita como esfiapada. 

 
Figura 65 - Defeito encontrado no (a) teste 1 sentido concordante e (b) no teste 5 sentido 

discordante 

(a) (b) 
Fonte: O autor 

 

 

Nas Figuras 66 a e b são observadas fibras posicionadas perpendicularmente 

ao sentido do avanço da ferramenta, ou em ângulo de 90º. São observadas fibras 

que sofreram a fratura, porém, devido ao comportamento viscoelástico, suas 

extremidades retornaram a posição inicial, caracterizando o defeito do tipo 2 (Página 

52, Figura 36), descrito na literatura. 

Estas fibras sofreram a ação da força axial da fresa e também de sua rotação, 

curvando-se no sentido contrário a profundidade de corte do canal, levemente 

levantadas, e não foram fraturadas, deixando o acabamento esfiapado. 

O lado discordante do fresamento apresentou uma pequena tendência a piorar 

os resultados para esta condição de defeito apresentada nestas figuras. 

Apesar de a literatura apontar um comportamento diferenciado na formação de 

cavacos e defeitos para diferentes posicionamentos de fibras em compósitos 

(SHEIKH-AHMAD et al., 2012, Página 51, Figura 35), os defeitos encontrados neste 

estudo aconteceram igualmente para fibras posicionadas em diferentes ângulos. 
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Figura 66 - Defeito encontrado no (a) teste 2 e no (b) teste 15, ambos no sentido discordante 
 

(a) (b) 
Fonte: O autor 

 

 

As Figuras 67 a e b apresenta um acabamento adequado na quina fresada. Na 

Figura 67a, referente ao teste 3, a fibra posicionada a 180º apresentou um corte 

adequado, enquanto uma fibra posicionada praticamente à 90º, apesar de ter as 

fibras fraturadas, ainda apresentou um acabamento esfiapado na sua extremidade. 

Na Figura 67b, referente ao teste 12, a quina em detalhe não apresenta defeitos 

significativos. Os testes 3 e 12 foram os que apresentaram a menor quantidade de 

defeitos. Ambos utilizaram Vc= 62,8 m/min e Vf= 400 mm/min. O lado do corte 

concordante com estes parâmetros apresentou melhores resultados. 

 
Figura 67 - Condição adequada de corte: (a) teste 3, sentido discordante; (b) teste 12, sentido 

discordante 

(a) (b) 
Fonte: O autor 
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As Figuras 68 a e b apresenta defeitos referente aos testes 4 e 6. Estes testes 

usaram Vc = 157 m/min, onde foi verificada uma tendência de aumento dos defeitos. 

Nesta velocidade de corte, apesar do aumento da velocidade de avanço, a 

quantidade de defeitos foi praticamente constante, tanto para ap= 2 mm quanto para 

4 mm. Em ambas as Figuras são observadas fibras inclinadas á 45º e a 90º. 

Na Figura 68a percebe-se que fibras da última camada não foram fraturadas, 

apenas perdendo a ligação natural existente entre as fibras e a matriz PU no pedaço 

recortado, resultando no acabamento esfiapado para cima do canal usinado. 

Na Figura 68b é possível perceber que a camada superior mais próxima à 

borda permanece com as fibras ligadas à superfície, demonstrando que foram 

dobradas e não sofreram a ação do gume de corte, permanecendo com a ligação 

natural entre as fibras e sem a retirada completa da PU. 

 
Figura 68 - Defeito encontrado no (a) teste 4 sentido discordante e no (b) teste 6 sentido 

concordante 

(a) (b) 

Fonte: O autor 
 

As Figuras 69 a e b, mostra os defeitos encontrados nos testes 7 e 16, com Vc 

= 251,2 m/min. Esta velocidade proporcionou as maiores quantidades de defeitos, 

com todas as velocidades de avanço usadas. 

A Figura 69a, as fibras que se dobraram e retornaram na posição inicial, para 

cima do canal usinado. A Figura 69b mostra fibras dobradas para cima da superfície 

do canal usinado. 
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Figura 69 - Defeito encontrado no (a) teste 7 sentido concordante e no (b) teste 16 sentido 

concordante 

(a) (b) 

Fonte: O autor 
 

 

As Figuras 70 a e b, mostra os defeitos encontrados nos canais 8 e 17, com 

Vc= 251,2 m/min, onde apareceram as maiores quantidades de defeitos. 

A Figura 70a mostra fibras em posição de 180º ao avanço. Estas fibras foram 

cortadas, mas deixaram extremidades para cima do canal usinado. Uma fibra em 

posição de 90º ao sentido de avanço aparece sem fratura e dobrada em função da 

rotação da fresa. Na Figura 70b aparecem fibras inclinadas, sem o corte, com a 

aparência esfiapada para dentro do canal usinado. 

 
Figura 70 - Defeito encontrado no (a) teste 8 sentido concordante e (b) teste 17 discordante 

 

(a) (b) 

Fonte: O autor 
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Na Figura 71 é mostrada uma fibra não fraturada no teste 9, o qual apresentou 

o maior número de defeitos. Este parâmetro utilizou a maior velocidade de corte e de 

avanço entre todos os parâmetros dos testes. A Figura mostra fibras posicionadas á 

90 e 180º em relação ao avanço da fresa. Estas fibras sofreram a ação de corte da 

ferramenta de forma inadequada, ficando para dentro da aresta do canal usinado, 

indicando que foram dobradas com a ação da ferramenta de corte. 

 
Figura 71 - Defeito encontrado no teste 9 sentido discordante 

 

Fonte: O autor 

 
 

A Figura 72, em MEV, mostra o comportamento típico das fibras nos defeitos 

encontrados durante os testes. É possível perceber que a fibra sofre a ação da 

ferramenta de corte, mas a fratura não ocorre de forma completa. 

Como foram utilizados pedaços da fibra cortados manualmente, pode ser 

observado que parte das fibras sofre a fratura, porém o restante continua com a 

ligação natural. Devido à força do movimento de corte, são dobradas e desviadas do 

gume de corte, em função do movimento rotativo da fresa. Este processo origina os 

defeitos aparentes nas arestas dos canais usinados. 



92 
 

 
 

 

Figura 72 – Micrografia da ação da fresa sobre a fibra da bananeira 

Fonte: O autor 

 

 
A Figura 73, em MEV, mostra uma fibra fraturada de forma adequada pela 

ação do gume da ferramenta, sem a retirada do PU. 

 

 
Figura 73 Micrografia da fratura da fibra pela ação do gume de corte da ferramenta 

Fonte: O autor 
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4.4 FORÇAS DE USINAGEM 

Os valores das forças resultantes máximas de fresamento no compósito estão 

dispostos na tabela 5. 

 
Tabela 5 - Valores das forças de usinagem medidas no fresamento 

 

Teste Vc (m/min) Vf (mm/min) ap (mm) Força resultante máxima (N) 

1 62,8 200 2 27,47 

2 62,8 300 2 29,41 

3 62,8 400 2 31,25 

4 157 200 2 28,43 

5 157 300 2 28,22 

6 157 400 2 29,62 

7 251,2 200 2 21,51 

8 251,2 300 2 22,93 

9 251,2 400 2 27,99 

10 62,8 200 4 33,84 

11 62,8 300 4 34,47 

12 62,8 400 4 42,81 

13 157 200 4 32,97 

14 157 300 4 33,79 

15 157 400 4 34,45 

16 251,2 200 4 25,35 

17 251,2 300 4 27,29 

18 251,2 400 4 28,18 

 

As forças de usinagem foram avaliadas a partir das forças resultantes 

calculadas com a equação 5, conforme abordagem de Merchant (KUZU et al., 2016). 

 
R= √Fu Eq.5 



94 
 

 
 

 

Através dos valores obtidos foram encontradas as maiores forças resultantes 

para cada parâmetro utilizado nos testes. Esta abordagem foi utilizada por KUZU et 

al. (2016) na medição das forças de usinagem para um compósito polimérico com 

fibras de algodão. 

A Figura 74 apresenta o comparativo dos valores das forças resultantes 

máximas de usinagem encontradas para profundidade do canal com 2 mm de 

profundidade. 

 
Figura 74 - Forças resultantes máximas de usinagem para ap=2mm 

40 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

0 

Vf=200 mm/min Vf=300 mm/min Vf=400 mm/min 

Vc=62,8 m/min Vc=157 m/min Vc=251,2 m/min 
 

Fonte: O autor 

 
 

O menor esforço de corte encontrado para ap= 2 mm foi de 21,51N, utilizando 

Vc= 251,2 m/min e Vf= 200 mm/min (teste 7). O maior valor encontrado foi de 31,25N 

utilizando Vc= 62,8 m/min e Vf= 400 mm/min (teste 3). 

Através do gráfico da Figura 74 pode-se observar que para velocidades de 

corte mais altas, mantendo a mesma velocidade de avanço, as forças de usinagem 

são mais baixas. Mantendo as velocidades de corte constante e aumentando o 

avanço, as forças tendem a aumentar. 
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A Figura 75 apresenta o comparativo dos valores das forças resultantes 

máximas de usinagem encontradas para profundidade do canal com 4 mm de 

profundidade. 

 
Figura 75 - Forças resultantes máximas de usinagem para ap=4mm 
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O menor esforço de corte encontrado para ap= 4 mm foi de 25,35N, utilizando 

Vc= 251,2 m/min e Vf= 200 mm/min (teste 16). O maior valor encontrado foi de 

42,81N utilizando Vc= 62,8 m/min e Vf= 400 mm/min (teste 12). 

Através do gráfico da Figura 75 pode-se observar que para velocidades de 

corte mais altas, mantendo a mesma velocidade de avanço, as forças de usinagem 

são mais baixas. Mantendo as velocidades de corte constante e aumentando o 

avanço, as forças tendem a aumentar. 

Comparando os valores das duas profundidades de corte utilizadas, verificou- 

se que a maior profundidade exigiu mais força de usinagem. VINAYAGAMOORTHY 
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et al. (2012) concluiu em seu trabalho que a velocidade de corte e a profundidade de 

corte são os parâmetros que mais influenciam os resultados das forças de 

fresamento para um compósito de fibras de juta com matriz poliéster. 

O trabalho de KUZU et al. (2016) apresenta uma redução das forças 

resultantes de usinagem com o aumento da velocidade de corte, mantendo a 

velocidade de avanço constante, no fresamento de um compósito de poliestireno de 

baixa densidade com fibras de algodão. Para velocidades de corte constante e 

aumento da velocidade de avanço, as forças aumentam. Os autores citam que as 

forças mais baixas, com valores entre 25 e 35N foram obtidas com as velocidades 

de corte mais altas (Vc= 50 e 37,5 m/min), para todas as velocidades de avanço 

utilizadas (Vf= 150 á 300 mm/min). As conclusões deste trabalho são semelhantes 

às tendências encontradas no fresamento do compósito estudado. 

As forças encontradas neste trabalho possuem valores entre 21,51N (mais 

baixa) e 42,81N (mais alta). No trabalho de KUZU et al. (2016), para uma velocidade 

de corte de 50 m/min, com velocidades de avanço de 200 e 300 mm/min, foram 

obtidos valores entre 20 e 40N, similares aos encontrados neste trabalho. 

Durante a avaliação das forças de usinagem, os dados obtidos pelo 

dinamômetro e processados pelo software, geraram as informações de todas as 

forças envolvidas no processo de fresamento dos canais do compósito estudado. A 

partir destes dados, foi possível a execução de gráficos com o comportamento das 

forças resultantes em função do tempo do processo. Para a visualização e 

compreensão deste processo, foram isolados espaços de tempo de todos os 

parâmetros executados. Este espaço de tempo foi definido em 0,1 segundos, onde 

podem ser visualizadas a ação dos gumes de corte no material com suas 

respectivas forças. Este espaço compreende o espaço onde está localizada a maior 

força resultante obtida durante o processo de cada canal. 

A Figura 76 mostra as forças resultantes no teste 1 (Vc = 62,8 m/min e Vf = 200 

mm/min). Foram detectados em torno de sete picos de força durante o intervalo de 

tempo, que reflete o número de rotações da fresa juntamente com seu avanço. O 

desenho do gráfico, apesar de mostrar claramente os picos, também ilustra algumas 

oscilações, provenientes do corte em regiões com mais fibras ou somente com PU, 

característica do material em estudo. A força se mostra constante, apenas com um 

pico superior entre 0,03 e 0,04s de 27,47 N. 
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Figura 76 - Forças resultantes no teste 1 no intervalo de tempo 
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Fonte: O autor 

 

 
No trabalho de KUZU et al. (2016), um comparativo de forças resultantes por 

tipo de ferramenta, mostra o gráfico obtido com uma Vc= 25 m/min e Vf= 200 

mm/min, para uma fresa de dois cortes direita (Figura 77). É possível observar que o 

comportamento das forças de usinagem refletidas no gráfico, com uma velocidade 

de corte menor e avanço igual, segue uma mesma tendência gráfica encontrada 

neste trabalho. 

 
Figura 77 - Comparativo de forças resultantes entre tipos de fresas 

 

Fonte: KUZU et al. (2016) 

 

 
A Figura 78 mostra as forças resultantes no teste 2 (Vc = 62,8 m/min e Vf = 300 

mm/min). Com o aumento da velocidade de avanço, é possível observar a 

diminuição da quantidade de picos e o aumento da força resultante, se aproximando 

de 30N. 
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Figura 78 - Forças resultantes no teste 2 no intervalo de tempo 
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A Figura 79 mostra as forças resultantes no teste 3 (Vc= 62,8 m/min e Vf= 400 

mm/min). Em comparação aos valores anteriores, com avanços menores, os valores 

da força aumentaram, com o pico de 31,25 N. 

 
Figura 79 - Forças resultantes no teste 3 no intervalo de tempo 
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As Figuras 80 a, b e c mostram as forças resultantes medidas nos testes 4, 5 e 

6. Estes testes utilizaram Vc= 157 m/min, e Vf = 200, 300 e 400 mm/min 

respectivamente. Para esta velocidade de corte foram detectados em torno de 

dezesseis picos de força durante o intervalo de tempo, em função da velocidade de 

corte e avanço aplicados. 

Os resultados das forças geradas foram aproximados para estes parâmetros. 

Apesar do aumento na velocidade de avanço, o comportamento no processo foi 

similar. As variações dos valores máximos medidos se justificam pela característica 
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do compósito estudado, onde o gume de corte passa por regiões com fibras da 

bananeira e com PU, determinando maiores ou menores esforços de fresamento. 

 
Figura 80 - Forças resultantes no teste (a) 4, (b) teste 5 e (c) teste 6 no intervalo de tempo 
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As Figuras 81 a, b e c mostram as forças resultantes medidas nos testes 7, 8 e 

9. Estes testes utilizaram Vc= 251,2 m/min, e velocidade de avanço de 200, 300 e 

400 mm/min respectivamente. Foram detectados em torno de vinte e seis picos de 

força para este parâmetro, em função da velocidade de corte e avanço. 

28,43 

28,22 

29,62 

F
o
rç

a
 r

e
s
u
lt
a

n
te

 (
N

) 
F

o
rç

a
 r

e
s
u
lt
a

n
te

 (
N

) 
F

o
rç

a
 r

e
s
u
lt
a

n
te

 (
N

) 



100 
 

 
 

 

A Figura 81a mostra o teste com o menor valor de força medido (21,51N) para 

ap= 2 mm. A velocidade de corte mais alta proporcionou aos três parâmetros valores 

de forças mais baixas em relação aos parâmetros anteriores. As características do 

material do compósito em estudo mostram alguns valores abaixo das máximas. 

Conforme se aumentou a velocidade de avanço, verificou-se o aumento da força 

resultante para o fresamento do material. 

 
Figura 81 - Forças resultantes no teste (a) 7, (b) teste 8 e (c) teste 9 no intervalo de tempo 
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Após a avaliação de todos os gráficos dos parâmetros estudados é possível 

afirmar que para maiores rotações da fresa, menores forças de corte são geradas 

para o material. Este comportamento é similar para as duas profundidades de corte. 

Apesar de o avanço influenciar na força gerada para a mesma rotação, os resultados 

encontrados mostraram números muito próximos. 

Para ap= 4 mm, os gráficos apresentaram a mesma tendência dos gráficos de 

ap= 2 mm, apenas com maiores forças de corte, como era esperado. 

As forças axiais envolvidas no fresamento influenciaram na formação de 

defeitos na aresta superior dos canais. Com velocidades de corte maiores as forças 

tendem a aumentar. A Figura 82 a, b e c mostra o comparativo da medição da Fz nos 

testes 3, 6 e 9, com a mesma velocidade de avanço e velocidades de corte de 62,8, 

157 e 251,2 m/min respectivamente, dentro de um espaço de tempo de 0,1s. É 

possível verificar que com o aumento da velocidade de corte as forças aumentaram. 

 
Figura 82 – Forças em Z para os testes (a) 3, (b) 6 e (c) 9, com Vf constante de 400 mm/min 
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

O objetivo foi alcançado ao final do trabalho. Para as aplicações possíveis a 

este tipo de material os resultados se mostraram satisfatórios. 

A caracterização do material mostrou que suas propriedades mecânicas 

permitem seu uso em substituição aos painéis comerciais utilizados no mercado, 

como em peças decorativas, peças de mobiliário que não recebem solicitação 

mecânica elevada, embalagens, entre outros. 

A rugosidade de superfície gerada pelo fresamento no material apresentou 

valores maiores que os observados em estudos sobre o fresamento de compósitos 

poliméricos com matrizes de fonte petrolífera e fibras naturais. Porém, os valores se 

mostraram menores em comparação a rugosidade em painéis comerciais como o 

MDF e MDP. Os valores da rugosidade de superfície do compósito em estudo foram 

influenciados pelo arrancamento de fibras e também pelo comportamento 

viscoelástico das mesmas, onde após a fratura pela ação da fresa, retorna a posição 

inicial, deixando uma superfície descrita como arrepiada, formada pelas 

extremidades das fibras acima da superfície gerada no fresamento da PU. 

Os valores de rugosidade média encontrados variaram de 3,25 a 5,32 µm, 

entre todos os parâmetros de fresamento avaliados. A velocidade de corte se 

mostrou o fator que mais influenciou os valores, onde velocidades maiores 

apresentaram melhores resultados. A velocidade de avanço não demostrou uma 

grande interferência nos resultados. A profundidade de corte também não 

demonstrou influência significativa nos resultados. O melhor resultado de rugosidade 

média, com valor de 3,25 µm, foi obtido com Vc = 251,2 m/min e Vf = 300 mm/min. 

Os defeitos encontrados foram influenciados pela força axial gerada na rotação 

da fresa helicoidal utilizada nos testes. Os defeitos significativos foram localizados 

exclusivamente na aresta superior do canal usinado. A força axial gerada causou o 

levantamento das fibras das últimas camadas, evitando a ação do gume de corte da 

fresa, e consequentemente a não fratura ou dobramento das fibras. 

O canal que apresentou menor quantidade de defeitos utilizou parâmetros de 

fresamento com Vc = 62,8 m/min, Vf= 400 mm/min e ap= 2mm. As menores 

velocidades de corte apresentaram menor quantidade de defeitos. O avanço e a 

profundidade de corte não demonstraram influencia nos defeitos gerados. Foi 
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observado um menor número de defeitos para o lado do canal que foi fresado 

através do movimento concordante de corte. 

A maioria dos defeitos encontrados foram identificados como de fibras não 

cortadas se projetando para fora da borda usinada, similar ao encontrado na 

literatura sobre defeitos na usinagem de compósitos com fibras sintéticas. Este tipo 

de defeito, além da força axial, é causado pelo comportamento viscoelástico das 

fibras, que dobram ou afastam-se do gume de corte da ferramenta e, em seguida, 

voltam a sua posição, fraturadas ou não. A característica multidirecional do 

posicionamento das fibras no material não se caracterizou relevante na geração dos 

defeitos, pois foram encontrados defeitos em fibras nas posições de 0º até 180º em 

relação ao sentido de avanço da ferramenta. 

As forças de usinagem avaliadas mostraram que velocidades de corte maiores 

produziram menores valores. O aumento da velocidade de avanço produz um 

aumento nas forças de usinagem, com a velocidade de corte constante. O melhor 

resultado encontrado foi de força resultante máxima igual á 21,52N, com Vc= 251,2 

m/min e Vf= 200 mm/min, e o parâmetro com maior força foi 31,25N, utilizando Vc= 

62,8 m/min e Vf= 400 mm/min. Este comportamento das forças para o compósito de 

fibras do caule de bananeira e PU derivada do óleo de mamona acompanha o 

comportamento do fresamento em compósitos de fibra naturais com outros tipos de 

matrizes encontrados na literatura. 

Na utilização comercial do material, onde se buscam melhores resultados de 

acabamento de fresamento, principalmente na borda superior do canal, velocidades 

de corte menores se mostraram adequadas. Para melhores condições de 

rugosidade de superfície e menores forças de usinagem, as velocidades de corte 

maiores se mostraram mais adequadas. Canais fresados neste tipo de material são 

utilizados para montagens. A condição de uma aresta do canal com defeitos pode 

dificultar o encaixe de outra peça neste canal, bem como quando utilizado o 

fresamento para o corte total da espessura do material, pode necessitar de uma 

segunda operação de acabamento para eliminar as fibras não cortadas, que criam 

um aspecto final não adequado a peça. A rugosidade da superfície do canal pode 

interferir em montagens onde peças devam deslizar sobre o canal usinado, como em 

tampas de caixas para embalagens. As velocidades de avanço aplicadas no estudo 

não mostraram uma interferência significativa para estes resultados. 
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Como sugestões para trabalhos futuros estão: 

- Investigar o fresamento deste material com outros modelos de fresas, que 

possuam outros ângulos de hélice, corte à direita e à esquerda, maior ou menor 

número de dentes, entre outras, para identificar a mais adequada ao processo de 

fresamento de topo para este tipo de compósito. 

- Estudar a qualidade do fresamento no compósito com uma variação no 

tamanho das fibras, verificando o comportamento do corte nas mesmas. 

- Estudar o fresamento de compósitos com matriz PU derivada do óleo de 

mamona com fibras naturais de outras plantas, como o bambu, sisal, curauá, entre 

outros. 

- Estudar o processo de furação em compósitos com matriz PU derivada do óleo 

de mamona com fibras naturais 

- Estudar o processo de fresamento tangencial em compósitos com matriz PU 

derivada do óleo de mamona com fibra natural 

- Analisar o tempo de vida para ferramentas de corte em compósitos com matriz 

PU derivada do óleo de mamona e fibra naturais 

- Estudar a ação da adesão do PU no óleo de mamona no gume de corte de 

ferramentas 

- Estudar a influência da temperatura nos resultados de acabamento para 

utilização de altas velocidades de fresamento 
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