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RESUMO

O cavaco pode ser entendido como a parte do material da peça recalcada contra a superfície de saída da ferramenta durante o processo de 
fabricação por usinagem. Seu estudo é de suma importância, pois, sua formação é um dos principais (se não o principal) fatores de controle de 
todas as variáveis dos processos de usinagem, já que permite prognósticos e diagnósticos sobre a qualidade da usinagem evitando desperdícios 
além de possibilitar a redução do tempo de produção, aumentando assim a eficiência dos processos fabris. O estudo de sua formação tem 
contribuído ao longo do tempo para grandes avanços nos processos de usinagem, além de colaborar para o aperfeiçoamento das arestas de 
corte, com quebra-cavacos cada vez mais eficientes, além de novos e mais eficazes materiais para ferramentas e a possibilidade de usinar diversos 
tipos de materiais. O estudo experimental da usinagem é de essencial importância, já que, o embasamento exclusivo na teoria da plasticidade não 
permite a explicação de modo satisfatório os fenômenos que ocorrem durante a usinagem, devido as velocidades e as deformações ocorridas 
serem muito grandes, quando comparadas com as que são tratadas na teoria da plasticidade. O torneamento é um dos principais processos de 
usinagem, e consiste em um sólido indefinido girando ao redor do eixo da máquina operatriz, ao mesmo tempo em que uma ferramenta de corte 
lhe retira material perifericamente, de modo a transformá-lo numa peça bem definida, tanto em relação à forma como às dimensões. Foi 
utilizado um software de Elementos Finitos para fazer uma simulação da geração de cavaco durante o processo de torneamento de três exemplos 
de metais mais utilizados na indústria. Primeiramente foi feita uma pesquisa para que se fosse escolhido materiais com características 
(Tenacidade, Resistência e Microestrutura) bem distintas uns dos outros. Foram levados em consideração também os diversos fatores que 
influenciam na formação do cavaco, tais como: Material da ferramenta, geometria da ferramenta, quebra-cavaco, material da peça e condições 
de corte. O cavaco fita é o menos indicado tipo de cavaco dentre os três tipos possíveis a serem gerados, devido a sua gama de malefícios como, 
por exemplo, poder quebrar a aresta de corte, oferecer riscos ao operador, dificultar a refrigeração direcionada, desperdício do fluído de corte, 
prejudicar o acabamento superficial da peça, dificuldade no transporte e no armazenamento. Dessa forma, o cavaco fita foi o escolhido para esse 
estudo, pois, se forem entendidos os fatores que o geram pode-se pensar em alternativas para que sua minimização ou em alguns casos até 
mesmo sua extinção ocorra. Após a simulação, foi detectado que o cavaco fita é mais fácil de ser gerado em materiais dúcteis e homogêneos com 
avanços curtos ou médios com velocidade de corte igual ou superior a 60m/min. Na simulação, foi escolhida uma liga de alumínio 7021 para 
representar um material de alta ductilidade e maleabilidade, tendo em vista que o mesmo é o segundo metal mais maleável, ficando atrás apenas 
do ouro e é o sexto elemento mais dúctil. Para que se houvesse uma diminuição do cavaco fita, as melhores soluções encontradas foram: (1) a 
diminuição da velocidade de corte: pois com velocidades menores o recalque tende a ser formado de maneira descontínua; (2) promover a 
redução periódica da velocidade de avanço: pois neste método a desaceleração intermitente do avanço promove a quebra periódica do cavaco 
pela redução da espessura do cavaco até valores muito pequenos; e (3) alterar a angulação de posição do quebra cavaco, para que se diminua o 
raio de curvatura do cavaco (rc); ao promover a redução de rc permite que a deformação crítica necessária para a ruptura do cavaco seja atingida 
causando sua auto quebra, ou que a deformação fique próxima da crítica, atingindo esse valor quando o cavaco se chocar contra algum 
obstáculo, que pode ser a ferramenta ou a própria peça.
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