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RESUMO: 

O presente trabalho visa comparar parâmetros de usinagem reais com os parâmetros 

calculados no torno convencional do Laboratório Mecânico do UGB utilizando 

conceitos importantes de usinagem, propriedades dos materiais e operações de 

máquinas operatrizes. Será demonstrado o que são, e como são aplicados os 

parâmetros de corte utilizando todos os parâmetros necessários para se usinar uma 

peça padrão, tais como, Vc (Velocidade de corte), P (Profundidade de corte) Va 

(Velocidade de avanço), com ângulos das ferramentas e velocidades distintos. Será 

analisado e registrado passo a passo todas as etapas do processo, com tempo de 

início e término e tal análise será feita para verificar qual é o melhor método para que 

seja feito tal processo de forma rápida e com menor custo, visando diminuir gastos 

desnecessários e evitando danos à máquina ferramenta. 

 

INTRODUÇÃO: 

Uma crescente demanda do mercado por produtos mais acessíveis tem feito com que 

as indústrias de manufatura invistam em novas tecnologias e processos de fabricação, 

visando baixar os seus custos e aumentando a sua produtividade. A usinagem se 

destaca sendo um dos mais importantes processos de fabricação. É um processo 

simples e ao mesmo tempo complexo por gerar certas dificuldades em determinar os 

parâmetros de corte necessários para que o resultado final da peça desejada seja 

aceitável e com menor tempo e custo possível. Este trabalho apresenta um estudo 

para verificar e otimizar os efeitos dos parâmetros de corte utilizados no processo de 

torneamento, em um torno mecânico convencional da marca ATLASMAQ TM-360 

com inúmeros testes em corpos de prova (Figura 1) sendo que o aço a ser utilizado é 

o SAE 1020, um aço comum na indústria mecânica.  

 

Figura 1 – Croqui do corpo de prova (os autores). 



OBJETIVOS: 

Esse trabalho tem como objetivo, analisar e aprimorar os efeitos dos parâmetros de 

corte presentes no torneamento do aço SAE 1020, em um torno convencional situado 

no Laboratório Mecânico do Centro Universitário Geraldo Di Biasi, campus Barra do 

Piraí (RJ). Está sendo estudado formas de como otimizar o processo evitando perdas 

no mesmo, sendo feito análises em cada parâmetro, procurando descobrir onde existe 

possíveis falhas passíveis de serem corrigidas tendo como resultado a otimização do 

processo. Serão confeccionados 20 corpos de prova com 100mm de comprimento 

com 37,75mm de diâmetro, onde será utilizado inúmeras combinações de parâmetros 

de corte para ser avaliado qual é a melhor combinação que se encaixa em questão 

de custo benefício.  

 

METODOLOGIA: 

A metodologia estabelecida consta dos passos descritos abaixo: 

 Revisão bibliográfica. (concluída) 

 Definir corpo de prova a ser utilizado. (concluída) 

 Identificar os parâmetros de corte aplicados nesse corpo de prova. (concluída) 

 Aplicar testes em 20 corpos de prova. (em andamento) 

 Comparar e avaliar resultados e tentar aprimorá-los. (em andamento) 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Foram estudados os parâmetros de corte com o intuito de eliminar falhas decorrentes 

do processo analisando cada parâmetro, procurando descobrir possíveis falhas que 

possam ser corrigidas com o objetivo de otimizar tal processo. Será feito cerca de 20 

testes, em um corpo de prova de 100mm de comprimento com 37,75mm de diâmetro, 

onde será utilizado os parâmetros de corte selecionados e uma coleta de dados para 

que se possa analisar tais resultados e aplicar melhorias, etapa essa que está em 

andamento. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES: 

Foi feita a coleta de dados resultantes de cada fabricação do corpo de prova nas peças 

produzidas até o momento, em cada corpo de prova foi utilizado um parâmetro de 

corte distinto do corpo de prova anterior, para que se possa analisar tais resultados e 

procurar maneiras de como melhorá-los. Como por exemplo na peça de número 5 



houve um aumento no avanço e na velocidade, com isso o cavaco resultante foi 

quebradiço sendo que o melhor cavaco seria continuo para a peça ter um melhor 

acabamento, logo não apropriado. Como esse e outros parâmetros serão analisados 

e melhorados para terem um maior rendimento no produto final visando melhorias e 

também a segurança do operador. 
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