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Resumo: A heterogeneidade da estrutura e a disposição irregular das fibras associadas à característica altamente 
abrasiva da madeira são os principais fatores para ocorrência dos elevados desgastes nas ferramentas de corte na 
indústria moveleira. Na solução destes problemas é freqüentemente empregadas ferramentas de corte com 
revestimentos de alta resistência ao desgaste, sendo as ferramentas diamantadas as que permitem a maior 
produtividade (maiores velocidades de corte). Porém, este tipo de ferramentas ainda não é utilizado em escala 
industrial devido principalmente à baixa adesão entre o filme e o substrato. O desenvolvimento tecnológico do 
processo de brasagem e do processo de deposição direta de filmes de diamante (CVD) em substrato de metal duro tem 
mostrado sucesso na produção destas ferramentas. No sentido de contribuir para o melhor entendimento dos 
mecanismos de desgastes que atuam nas ferramentas diamantadas na usinagem de madeira, este trabalho desenvolve 
um estudo para avaliar a influência da anisotropia da madeira nos desgastes destas ferramentas. Foram realizados 
ensaios sistemáticos de torneamento em corpos de prova de madeira itaúba, empregando estratégias de corte que 
acarretam corte longitudinal às fibras (corte 0-90) e corte transversal as fibras (corte 90-90) da madeira, visando 
comparar o desempenho das ferramentas nestas duas condições extremas. A avaliação das ferramentas foi baseada na 
medição dos desgastes na cunha de corte. Os resultados obtidos mostram que a direção de corte longitudinal as fibras 
impõe uma condição mais severa de trabalho, ocasionando um maior desgaste na ferramenta diamantada. 
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1. INTRODUÇÃO  
 
As variações das propriedades da madeira no sentido da medula à casca se apresentam em maiores ou menores 

magnitudes, dependendo da espécie e da idade. A otimização do aproveitamento ocorrerá com o conhecimento da 
variação existente, bem como a sua interação com as diferentes operações de usinagem. Porções de madeira, 
dependendo de sua localização no interior da árvore, serão utilizadas para formar componentes específicos, baseando-se 
nas operações de usinagem necessárias à sua confecção. 

O conhecimento técnico da usinagem da madeira e suas relações de causa e efeito com as variáveis envolvidas na 
melhoria dos processos e a definição dos melhores parâmetros para essas variáveis, são fundamentais para o 
desenvolvimento de um processo de fabricação mais eficiente. 

As propriedades da madeira variam em função de cada espécie. Existem ainda variações entre árvores de uma 
mesma espécie, afetadas, principalmente, por fatores genéticos e ambientais. Ocorrem também variações influenciadas 
pelo sistema de manejo adotado. Em relação à posição na árvore, as propriedades podem variar tanto no sentido 
medula-casca (radial), quanto no sentido base-copa (longitudinal). As variações mais importantes são as que ocorrem no 
sentido medula-casca, associadas, às vezes, com outras no sentido da altura da árvore. O conhecimento das 
propriedades da madeira e de seu comportamento durante a usinagem é de fundamental importância para a sua correta 
utilização, assim como da melhor seleção de espécies e do bom dimensionamento de máquinas e ferramentas utilizadas 
na sua usinagem (Lucas Filho, 2004). As propriedades mais relevantes que influenciam na fabricação de peças de 
madeiras são a massa específica, o teor de umidade e a presença de defeitos naturais da madeira. 

A análise do desempenho das ferramentas de corte é baseada nas propriedades tribológicas e da erosão da cunha de 
corte provocado durante o processo de remoção de material, logo as propriedades ímpares do diamante, tais como: 
extrema dureza, baixo coeficiente de atrito, inércia química, alta condutividade térmica, entre outras propriedades 
superiores fazem do diamante o material ideal para uso em ferramentas de corte. A técnica de CVD para a síntese de 
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diamante permite recobrir ferramentas com filmes de diamante para operações de usinagem. Vários artigos na literatura 
descrevem o sucesso da utilização desta tecnologia para a usinagem, por exemplo, de ligas de alumínio-silício e de 
grafite. Entretanto, até o presente momento a implementação desta tecnologia na indústria do processamento da madeira 
não foi realizada com sucesso. Muitas das importantes aplicações das ferramentas recobertas com filmes de diamante 
são limitadas pela aderência insuficiente do diamante ao substrato (Camerini, 2009). No caso da usinagem de madeira, 
este problema é agravado pela necessidade de pequenos ângulos de cunha. A presença de bordas agudas durante a 
síntese de filmes de diamante em altas temperaturas reduz a tenacidade da aresta e aumenta o stress compressivo 
residual no filme de diamante devido à diferença nos coeficientes de expansão térmica do filme e do substrato. 

Neste trabalho foram desenvolvidas ferramentas diamantadas a partir da técnica de CVD, onde a geometria do 
substrato de WC-Co utilizado foi otimizada para minimizar as falhas provocadas por arestas agudas e delaminação dos 
filmes. Na produção das ferramentas, antes da deposição do filme de diamante, foi aplicado o tratamento superficial nos 
substratos sugerido por Fernandes et al (2010), o qual obteve o melhor desempenho na usinagem de madeira. Para 
avaliação estrutural dos filmes foi utilizada a técnica de espectroscopia Raman. As avaliações quanto à adesão e 
propriedades mecânicas dos filmes foram realizadas por ensaios de delaminação e testes instrumentados de dureza 
(HIT). Os testes de usinagem foram realizados em ensaios de torneamento com corpos de provas cilíndricos de madeira 
Itaúba, sendo avaliado o desempenho das ferramentas através da medição do desgaste de flanco (VbMáx) e integridade 
da cunha de corte. Para avaliação da influência da anisotropia estrutural da madeira, optou-se por investigar duas 
situações extremas, sentido de corte longitudinal às fibras (corte 0-90) e sentido de corte transversal as fibras (corte 90-
90), conforme notação sugerida por McKenzie, Fig. (1). 

 

 
 

Figura 1. Notação de McKenzie para sentidos de corte na usinagem de madeira (Camargo, 2009). 
 
 

2. MATERIAIS E MÉTODOS  
 
A metodologia empregada neste trabalho consiste na fabricação das ferramentas diamantadas em condições já 

otimizadas para usinagem de madeira e testes destas ferramentas em duas condições de usinagem de madeira itaúba. 
Para avaliar a influência da estrutura irregular da madeira no desempenho das ferramentas foram escolhidas duas 
estratégias diferentes de usinagem, uma condição com direção de corte longitudinal às fibras (condição de corte 0-90) e 
com outra condição com direção de corte perpendicular as fibras (condição de corte 90-90). 

 
2.1. Substrato para Deposição do Filme = Metal Dura 

 
O metal duro, ou carbeto de tungstênio (WC), é um dos materiais para ferramentas de corte mais utilizados e 

importantes na indústria, devido suas elevadas propriedades tais como: elevado valor de dureza à temperatura ambiente 
e à quente, alta tenacidade, grande resistência ao desgaste, entre outras características. Estas propriedades se devem 
principalmente à possibilidade de variação de sua composição (efeito da fase ligante). A fabricação do metal duro é 
realizada a partir da metalurgia do pó, e o processo é baseado na mistura de pós cerâmicos e metálicos prensados em 
pastilhas. A partir desta etapa é realizada a pré-sinterização onde o material obtém consistência para permitir execução 
da forma desejada. Após é realizado o processo final de sinterização da peça e realizado o acabamento quando 
necessário. O metal duro é composto basicamente de carbeto de tungstênio e, em geral, é conjugado com outros 
carbetos, de titânio (TiC), tântalo (TaC) e nióbio (NbC), porém este último em pequenas proporções em relação aos 
demais. Outro elemento fundamental na produção do metal duro é o agente ligante, pois ele é o responsável por 
aglomerar as partículas dos carbetos. O cobalto (Co) é geralmente utilizado como agente ligante na confecção do metal 
duro. De maneira geral, as porcentagens dos conjugados e do ligante irão conferir as propriedades finais do produto, 
sendo cada composição classificada conforme a norma ISO 1832-1991. 

Outros fatores que também devem ser analisados nas ferramentas de metal duro são o tamanho de grão e a 
porosidade, pois afetam diretamente a capacidade de corte da ferramenta. De maneira geral pode-se afirmar que quanto 
maior o tamanho de grão, menor é a resistência ao desgaste e a tenacidade do metal duro, entretanto, maior será à 
resistência mecânica do material. A porosidade está ligada diretamente à densidade do metal duro, ou seja, quanto 
menos poros o material mais denso será, o que conseqüentemente trará melhoras nas suas propriedades mecânicas. 
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2.2. Filme de Diamante 

 
Nas condições normais de temperatura e pressão o carbono apresenta a fase cristalina da grafita, com rede 

hexagonal contendo átomos com ligações sp2. O diamante apresenta fase cristalina cúbica de face centrada onde o 
carbono forma ligações sp3 e é a fase estável do carbono em altas pressões (Santos, 2004). A barreira cinética para 
transformação de fase entre grafita e diamante é elevada, pois envolve mudança na hibridização dos átomos e um 
rearranjo estrutural de uma fase bidimensional para uma tridimensional.  

Os filmes de diamante são produzidos através da técnica de deposição química a vapor em uma região de 
metaestabilidade termodinâmica, pois o processo ocorre em altas temperaturas e baixas pressões. Este processo 
basicamente é realizado pela dissociação de moléculas em uma atmosfera rica em hidrogênio. A dissociação das 
moléculas pode ser realizada usualmente pelas seguintes formas: tocha de acetileno; filamento aquecido; plasma gerado 
por microondas, radiofreqüência ou descarga por corrente contínua. Após a dissociação das moléculas através de 
convecção, difusão e gradientes térmicos essas espécies seguem para o substrato dando início ao filme de diamante. 
Neste trabalho foi empregada a técnica de CVD ativada por microondas. Neste tipo de processo as características dos 
filmes de diamante produzidos estão intimamente ligadas às condições de pressão, temperatura e as propriedades do 
substrato utilizado. Em geral, durante este processo de deposição o metano (CH4), tipicamente 1%, é utilizado como 
fonte de carbono, o hidrogênio (H2), em grande quantidade, possui inúmeras funções descritas a seguir, e ainda pode 
ser utilizado oxigênio (O2), neste caso 10 %, para acelerar a taxa de deposição (Silva, 1997 e Santos, 2004). Dentre as 
funções do H2, ele é responsável em conjunto com a fonte de microondas pela ativação do plasma, onde ocorrerá todo o 
processo de ativação das espécies químicas. Após a estabilização do plasma é adicionado o gás carbonáceo e, quando 
necessário oxigênio. A temperatura no plasma pode atingir 5000°C dependendo da potência utilizada. A partir desta 
etapa ocorre à dissolução de carbono, na presença de H atômico formado no processo de ativação do plasma. Através de 
um processo de convecção e gradientes térmicos no interior da câmara, o carbono resultante da dissolução do CH4 é 
dirigido ao substrato que geralmente está à temperatura entre 800°C – 1000°C, o que fica dependente da potência 
empregada no processo. O substrato fica em uma base refrigerada com água circulante para evitar seu aquecimento a 
temperaturas próximas do ponto de fusão do material em questão. A partir de flutuações estatísticas são produzidos os 
primeiros núcleos de diamante, bem como grafite e carbono amorfo. Entretanto, pela alta quantidade de H atômico no 
interior da câmara, acredita-se que ocorre um ataque seletivo do mesmo fazendo com que a fase de diamante (sp3) 
prevaleça (Silva, 1997 e Santos, 2004). 

No Brasil, a deposição de filme de diamante na região termodinamicamente metaestável foi implantada de forma 
pioneira no Laboratório de Altas Pressões e Materiais Avançados-LAPMA-UFRGS. O primeiro processo foi realizado 
através da técnica de CVD ativada por filamento quente e, subseqüentemente, sendo também realizada através de um 
reator CVD ativado por microondas (Camerini, 2009). O crescimento dos núcleos de diamante ocorre após a nucleação, 
podendo se dividir em duas etapas. Na primeira delas, as partículas aumentam o seu tamanho até se tocarem, recobrindo 
toda a superfície do substrato; este processo é chamado de coalescência dos grãos. A segunda etapa é o crescimento 
propriamente que ocorre até o final do experimento, o que definirá a espessura resultante do filme. As condições de 
deposição (pressão e temperatura do plasma) definirão o crescimento preferencial das famílias de planos {111} e {100} 
do diamante (Fritzen, 1996 e Lucchese, 2006). Concomitante à fase de crescimento, pode continuar a ocorrer nucleação 
de diamante. 

 
2.3. Adesão do Filme de Diamante e o Metal Duro 

 
A adesão de filmes de diamante em substratos de WC-Co vem sendo muito estudada nos últimos anos devido ao 

grande interesse para aplicações tecnológicas. Muitos pesquisadores vêm realizando trabalhos nesta área a fim de 
conseguir uma boa adesão entre filme e o substrato (Silva, 1997 e Camerini, 2009). A baixa aderência especificamente 
neste caso se deve a inúmeros fatores, especialmente: 

 
a) Barreira formada pelo cobalto nas camadas superficiais. 
A presença do Co nas primeiras camadas da superfície do substrato, que em contato com o plasma, impede a 

formação de diamante, pois privilegia a formação de ligações sp2. Este tipo de problema em geral é solucionado de 
duas formas: remoção do Co por ataque químico ou deposição de intercamadas de metais refratários na superfície do 
substrato. 

 
b) Diferença do coeficiente de dilatação térmica entre o substrato e 
O diamante tem um baixo coeficiente de dilatação térmica, em geral menor que o substrato. Isto se torna crítico, 

pois durante o processo de deposição a superfície do substrato chega a elevadas temperaturas (700 C° – 1000 C°) 
podendo ocasionar um tensionamento térmico significativo durante a diminuição da temperatura no final do processo de 
deposição, levando à delaminação total do filme de diamante. Desta forma é muito importante que o término do 
processo seja realizado lentamente, evitando o agravamento de possíveis tensões térmicas. 
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c) Densidade de nucleação. 
A baixa densidade de nucleação também pode afetar a adesão do filme de diamante, pois os núcleos ficam 

separados a uma distância muito grande o que pode gerar vazios entre os grãos após o término da fase de nucleação. 
Este fator deverá facilitar possíveis formações e propagação de trincas na interface. 

 
d) Distorções da rede cristalina. 
Devido à diferença dos parâmetros de rede e morfologia entre filme e substrato a deposição das primeiras camadas 

do diamante pode ser acompanhada pela geração de defeitos na sua rede cristalina, facilitando a criação e propagação de 
trincas. Estes defeitos são causados para acomodar as diferenças de parâmetros de rede para permitir o crescimento do 
filme a partir de ligações primárias. 

 
2.4. Características da Madeira 

 
A madeira pode ser descrita de maneira geral como sendo um composto formado pelo tecido xilemático, 

complexamente composto, dos vegetais superiores encontrados em troncos e galhos. Estes possuem células 
especializadas na sustentação e condução da seiva. As principais células encontradas no xilema são as fibras, elementos 
de vasos, raios, traqueídeos, parênquima axial e algumas estruturas especiais definidas por cada família. As 
propriedades mecânicas da madeira são definidas em função da aptidão industrial que é determinada pela resistência à 
compressão axial e cisalhamento na direção paralela as fibras, flexão estática, módulo de elasticidade, resistência a 
impactos e choques, dureza superficial, os quais são importantes para o processo de usinagem (Lucas Filho, 2004). 
Existem dois fatores importantes que afetam significativamente o processo de usinagem da madeira, a irregularidade 
estrutural natural das madeiras e o teor de umidade. A irregularidade na disposição das fibras e veios provoca uma 
anisotropia em suas propriedades. Com a redução da umidade, alguns elementos químicos existentes na seiva acabam 
ficando cristalizados entre as fibras, afetando a atuação das ferramentas de corte nos processos de usinagem. 

A madeira escolhida para os testes neste trabalho foi a itaúba, seu nome científico é Mezilaurus itauba pertencente à 
família lauraceae. Seus nomes comerciais no Brasil são: itaúba, louro-itaúba, itaúba-amarela, itaúba-abacate e 
itaúbapreta. 

A Itaúba tem como características gerais ser uma madeira relativamente pesada, dura, de difícil usinagem, podendo 
ter excelente acabamento, textura média e uniforme, elevada resistência mecânica e alta durabilidade, tendo cheiro 
adocicado. Na Fig. (2) podem ser observadas as estruturas características da itaúba nos dois sentidos de usinagem. Na 
imagem “A” podem ser observadas as fibras horizontalmente posicionadas juntamente com os vazios internos 
alongados no sentido das fibras resultantes da secagem da seiva. Na imagem “B” podem ser vistas a distribuição das 
fibras e dos vazios, porém em corte transversal (seção das fibras e dos vazios). Nota-se também a existência de matéria 
cristalizada em ambas as imagens. 

 
 

 
 

A) Vista longitudinal as fibras (40x)  B) Vista Transversal as fibras (40x) 
 

Figura 2. Detalhes da estrutura superficial da itaúba nos dois sentidos de usinagem. 
 
 

2.5. Processo de Usinagem 
 
O processo de corte pode ser definido a partir do cisalhamento do material em questão, onde expõe a ferramenta de 

corte a grandes tensões mecânicas, dinâmicas, térmicas e tribológicas. Para tanto é necessário que a ferramenta possua 
uma combinação de propriedades superiores como elevada dureza, resistência à abrasão entre outras características. O 
grau de exigência da ferramenta é função direta do material a ser usinado. Os principais mecanismos de desgaste que 
atuam normalmente nas ferramentas de corte são a adesão, a abrasão, a difusão e a oxidação (Konig, 1990). 
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3. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 
 
3.1. Preparação do Substrato 

 
Para o processo de preparação do metal duro para deposição dos filmes de diamante CVD foi escolhido o método 

sugerido por Fernandes (2010), que mostrou-se eficiente na produção de ferramentas para a usinagem da itaúba. 
Basicamente o método consiste na limpeza das amostras com uma solução de Murakami (10g K3 (Fe(CN)6) + 10g 
KOH + 100ml H2O) por 5 minutos em ultra-som .Na segunda etapa as amostras são atacadas com solução de 
10%volHNO3 +90%volH2O2 por 60 segundos em ultra-som a fim de remover o cobalto da superfície. Após as 
amostras são limpas através de banho em ultra-som com água deionizada por 05 minutos. Na última etapa é realizada a 
semeadura das amostras em ultra-som por 15 minutos, com partículas de diamante de ½ μm suspensas em uma solução 
de 20%volC2H5OH + 80%volH2O com uma concentração de 50 l/quilate (Cabral, 2008). 

 
3.2. Deposição dos Filmes de Diamante 

 
O processo de deposição de filmes de diamante foi realizado através da técnica de deposição química a vapor 

ativado por microondas (Microwave Chemical Vapor Deposition - MWCVD), com um equipamento da marca ASTEX 
AX5000. A configuração do sistema possui uma fonte de potência para geração de microondas na freqüência de 2,45 
GHz (A5000), podendo trabalhar com uma potência máxima de até 5 kW. O sistema pode atingir uma pressão máxima 
de 120 Torr utilizando uma bomba de vácuo da marca Edwards com o auxílio de controladores de fluxo de gases. O 
equipamento também possui um pirômetro Williamson, série 9000, o qual trabalha com comprimentos de ondas de 2,1 
μm e 2,4 μm , a fim de medir a temperatura da superfície do substrato. A Fig. 3 apresenta a foto do equipamento 
utilizado para executar a deposição dos filmes de diamante nas ferramentas (Fernandes et al, 2010). 

Os parâmetros de deposição foram mantidos constantes em todas as amostras: 
- Pressão: 80 torr 
- Potência: 3000 W 
- Temperatura média da base do substrato: 210 °C 
- Tempo de deposição: 4 horas 
- Fluxo de gases: 300 sccm de hidrogênio, 30 sccm de oxigênio e 3 sccm de metano (sccm = centímetros cúbicos 
padrão por minuto).  
 

 
 

Figura 3. Foto do equipamento utilizado para produção dos filmes de diamante. 
 

3.3. Avaliação dos Filmes de Diamante 
 
Espectroscopia Raman 
A análise Raman consiste na incidência de um feixe de laser na amostra onde ocorre um processo de interação e 

conseqüentemente o espalhamento inelástico da luz incidente. A diferença entre as freqüências da radiação incidente e 
da radiação espalhada está relacionada à freqüência vibracional característica do material, o que constitui no espectro 
Raman (Camerini, 2009). A espectrometria Raman foi utilizada para identificar a presença de diamante e o estado de 
tensão intrínseco dos filmes de diamante CVD. A presença do diamante é facilmente determinada, pois ele apresenta 
um único pico agudo e bem definido em 1332 cm-1. O estado de tensão dos filmes é possível determinar através do 
deslocamento e alargamento do pico Raman do diamante, segundo modelo proposto por Grimsditch et al.(1978). 
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Ensaios de Delaminação 
Estes ensaios foram utilizados para verificar as condições de adesão dos filmes sobre o substrato. O equipamento 

utilizado foi um durômetro analógico de bancada da marca AWPMA. Para a realização dos ensaios foi utilizado um 
indentador Rockwell do tipo cone de diamante, utilizando cargas de 15,2 kgf e 62,5 kgf. A partir das indentações 
realizadas ocorre o descolamento do filme, este sendo analisado por um microscópio ótico. Para esta medida determina-
se o raio da região delaminada em função dos diferentes amostras. Todas as ferramentas produzidas passaram nos testes 
de delaminação. 

 
Avaliação da Ferramenta 
A avaliação de cada ferramenta foi realizada através de uma observação integral da cunha de corte com um 

microscópio de ferramentaria com sistema de aquisição de imagens. As imagens do flanco (superfície de incidência) e 
da face (superfície de saída) de cada cunha foram registradas a fim de permitir a avaliação dos desgastes durante os 
testes de usinagem. Ferramentas que apresentaram problemas e alterações na cunha de corte foram descartadas. 

 
3.4. Testes de Usinagem 

 
Os testes de usinagem tiveram por objetivo avaliar o desempenho das ferramentas nas duas condições de corte. A 

condição de corte longitudinal as fibras (corte 0-90) foi realizada através de um torneamento cilíndrico externo, uma 
vez que os corpos de prova ficaram com as fibras e os veios da madeira dispostos longitudinalmente ao eixo do cilindro. 
A condição de corte transversal as fibras (corte 90-90) foi reproduzida através da operação de faceamento. Os corpos de 
prova foram preparados de madeira itaúba adquirida no mercado, em toras secas (umidade média 5% em peso), semi-
processada, de onde foram preparados cilíndricos com dimensões médias de 145 mm de diâmetro e 470 mm de 
comprimento. Em todos os corpos de prova as fibras e veios da madeira ficaram dispostas paralelamente ao eixo dos 
cilindros (eixo de rotação). 

O equipamento utilizado nos testes foi um torno universal marca Nardini, modelo Mascote MS- 205-AS, equipado 
com réguas ópticas para definição do posicionamento da ferramenta. A montagem realizada para o corte longitudinal as 
fibras (torneamento cilíndrico externo) foi entre placa e contra-ponto, visando obtenção da rigidez necessária na 
operação. Já para o corte transversal as fibras foi empregada a montagem sobre placa, visando facilitar a operação de 
faceamento. Por limitações técnicas da máquina operatriz a velocidade de corte durante os testes sofreu variação na 
ordem de 30% devido à variação do diâmetro nos corpos de prova. Os experimentos foram planejados e executados de 
forma que a variação de velocidade de corte ocorresse de modo sistemático e constante em todas as ferramentas. 

Os ensaios foram realizados com rotação constante na placa de1000 RPM, que devido a variação do diâmetro da 
peça resultou em uma faixa de velocidade de corte de 450 a 300 m/min.. O avanço empregado foi de 0,05 mm/volta e a 
profundidade de corte de 0,08 mm, ambos mantidos constantes em todas as operações de teste.  

A montagem do sistema para usinagem com direção de corte 0-90 pode ser observada na Fig. (4). 
 
 

 
 

Figura 4. Montagem para os testes com direção de corte 0-90 (torneamento cilíndrico externo). 
 
Os insertos apresentaram uma pequena variação dimensional, ficando com a seguinte geometria: - Geometria do 

inserto: ângulo de ponta = 90°, ângulo de saída = 0° e ângulo de incidência = 0°. Os ângulos efetivos de trabalho na 
máquina foram: ângulo de posição principal = 80°, ângulo de saída = - 10° e ângulo de incidência = 10°. Os testes 
foram realizados com a usinagem de um corpo de prova por amostra, a fim de permitir a manutenção dos parâmetros de 
corte ao longo do ciclo de trabalho (vida da ferramenta). A medição dos desgastes foi realizada através de um sistema 
de medição digital com registro das imagens nos intervalos de tempo pré-definidos, com o monitoramento da superfície 
de incidência (desgaste de flanco – Vb), sendo medido em cada imagem o desgaste máximo de flanco (VbMax.) através 
de um programa gráfico comercial. (Schroeter e Teixeira, 2000). Os pontos definidos para as medições do desgaste 
foram: 15min., 30 min., 45 min. e 60 min.. 
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4. RESULTADOS 
 
Todas as ferramentas produzidas apresentaram resultados satisfatórios nos critérios de avaliação. 
Os ensaios foram realizados sistematicamente com a utilização de um corpo de prova por ferramenta. Os resultados 

mostrados na Tab. (1) e Fig. (5) correspondem aos valores médios resultantes do desempenho de três ferramentas. Os 
testes de usinagem com a direção de corte transversal as fibras foi paralisado com um tempo de vida de 45 minutos, 
devido ao grande trabalho para execução desta condição de usinagem, e a obtenção de resultados satisfatórios com esta 
vida. 

 
 
 

 
Tabela 1. Resultados dos desgastes máximos (VbMáx) médios obtidos nos testes. 

 
Usinagem com direção de corte longitudinal as fibras – Corte 0-90 

Vida  (Min.) 15 30 45 60 

Desgaste VbMáx. 0,07 0,10 0,13 0,14 

Usinagem com direção de corte transversal as fibras – Corte 90-90 

Vida  (Min.) 15 30 45 60 

Desgaste VbMáx. 0,05 0,07 0,09 x 
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Figura 5 – Comportamento do desgaste nas duas condições de corte estudadas. 
 
 
Como pode ser observado nos resultados obtidos, o desempenho das ferramentas que trabalharam na condição de 

corte transversal as fibras obtiveram um menor desgaste do que as ferramentas que usinaram na condição de corte 
longitudinal as fibras. Na Fig. (6) podem ser observadas ferramentas com desgastes máximos obtidos nas duas 
condições estudadas. 
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0,14 mm

 

0,09 mm

 
A) Corte longitudinal as fibras – Vida 60 min.     B) Corte transversal as fibras – Vida 45 min. 

 
Figura 6 – Imagens dos desgastes máximos obtidos nas duas condições de teste. 

 
 
Na condição de corte transversal as fibras da madeira, a cunha de corte da ferramenta corta as fibras produzindo a 

separação da estrutura celular transversalmente as fibras. Neste caso o cavaco é formado por cisalhamento puro nas 
fibras. Esta forma de atuação da cunha de corte é bastante favorável para a ferramenta e permite obtenção de boa 
qualidade na superfície usinada. As ferramentas diamantadas por apresentarem boa qualidade de gume, mostraram-se 
bastante eficiente nesta condição de trabalho. Na usinagem de madeira a qualidade da cunha de corte é de fundamental 
importância para obtenção de superfícies com bom acabamento, uma vez que mínimas alterações na cunha de corte 
alteram as características e mecanismos de formação do cavaco (Camargo, 2009 e Silva, 2002). 

Na condição de corte longitudinal as fibras a ferramenta produz uma separação das fibras, causando a ruptura na 
zona de atuação da cunha de corte e favorecendo a pré-clivagem. O fenômeno da pré-clivagem, ou pré-rachamento, 
ocorre pela separação que a madeira sofre devido à sua estrutura interna, que tende a acompanhar as forças impostas 
pelos gumes após o início do corte. Este fenômeno acarreta uma redução nas forças de usinagem, porém afeta 
significativamente a qualidade da superfície usinada (Silva et al, 2005 e Souza, 2009) 

A explicação para os piores resultados das ferramentas diamantadas na condição de corte longitudinal as fibras 
pode estar na dificuldade de manutenção nas condições de atuação da cunha de corte promovida pela pré-clivagem. 
Outro aspecto importante que deve ter contribuído para a maior evolução do desgaste nesta condição de trabalho são os 
fortes atritos sofridos pelo flanco da ferramenta (superfície de incidência) com a peça, impostos pela deficiência de 
corte nesta situação.  

Os parâmetros de corte empregados neste trabalho são típicos de operações de acabamento (baixa seção de corte), 
logo esta condição exige uma elevada qualidade nas ferramentas. A ocorrência de pequenas alterações na cunha de 
corte pode contribuir significativamente para acelerar os mecanismos de desgastes e desencadear um rápido aumento do 
desgaste nestas condições. 

 
 

5. CONCLUSÕES 
 
Em função dos resultados obtidos neste trabalho podem ser apresentadas as seguintes conclusões finais: 
 

• O trabalho não apresenta sólidos resultados para obtenção de amplas conclusões, porém mostra 
importantes tendências de comportamento das ferramentas diamantadas na usinagem de madeira; 

• A madeira itaúba apresenta uma variação de comportamento nos processos de usinagem em função das 
características de irregularidades internas estruturais e disposição dos veios e fibras; 

• As ferramentas produzidas pela deposição direta de filme de diamante em substrato de metal duro 
apresentam bom desempenho na usinagem da itaúba; 

• A usinagem na condição de corte transversal as fibras é mais favorável as ferramentas diamantadas, uma 
vez que apresentaram menores níveis de desgaste; 

• A condição de corte transversal as fibras proporciona uma melhor condição de trabalho da cunha de corte, 
resultando em uma melhor qualidade no trabalho de usinagem, Fig. 2; 

• A usinagem na condição de corte longitudinal as fibras apresenta manifestação de pré-clivagem, 
provocando alteração no desempenho da ferramenta e resultando em uma baixa qualidade da superfície 
usinada, Fig. 2. 
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Abstract. The heterogeneous structure and irregular arrangement of fibers associated with highly abrasive 
characteristic of wood are the main factors for the occurrence of high wear on cutting tools in the furniture industry. 
In solving these problems is frequently used cutting tools with coatings of high wear resistance, and the diamond tools 
that enable greater productivity (higher cutting speeds). However, such tools are not yet used on an industrial scale 
mainly due to low adhesion between film and substrate. The technological development of the brazing process and the 
process of direct deposition of diamond films (CVD) in carbide substrate has proven successful in producing these 
tools. In order to contribute to a better understanding of wear mechanisms that operate in diamond tools in machining 
of wood, this paper develops a study to assess the influence of anisotropy of wood in the wear of these tools. Systematic 
tests were performed on specimens turning wood itaúba, employing strategies that lead to cutting longitudinal fibers 
(cut 0-90) and transversal fibers (cut 90 to 90) of timber in order to compare the performance of the tools these two 
extremes. The assessment tools were based on the measurement of wear in the cutting edge. The results show that the 
direction of the longitudinal fibers imposes a more severe condition of employment, causing increased wear on 
diamond tool.  

 
Keywords:  Wood Machining, Diamond Tools, Cutting Tools. 

 
 

 


