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Resumo: O objetivo deste trabalho é caracterizar a 

resistência que um material metálico exibe quando 

usinado e que pode ser entendida como uma 

propriedade intrínseca do material. A ideia proposta 

nesse trabalho é determinar o Índice de Coppini (CI), 

definido como a razão entre as massas do material 

desgastado da ferramenta após o ensaio e a de cavaco 

removido da amostra do material caracterizado. 

 

1. Introdução 
Usinabilidade é um termo muito utilizado na 

indústria mecânica porque está relacionado com a 

capacidade de um determinado material ser conformado 

para um determinado formato com o emprego de uma 

ferramenta de corte. Além disto, ela está relacionada 

com a produtividade na indústria que utiliza o processo 

de fabricação chamado usinagem, já que quanto maior a 

usinabilidade, tanto maior é o intervalo para afiar a 

ferramenta de corte. Por conta deste espectro 

considerável de definições, não há até os dias atuais um 

ensaio completamente aceito pela academia ou pela 

indústria que seja simples e reprodutível para os 

materiais usinados. Tal propriedade pode ser medida 

pelo CI, o qual expressa uma relação entre a massa 

removida da ferramenta de corte causada pelo desgaste 

e a sua massa inicial da mesma para dados parâmetros 

de usinagem [1]. 

 

2. Metodologia 
Neste trabalho, os testes foram feitos para um dado 

conjunto de parâmetros de usinagem: taxa de avanço, 

velocidade de corte e profundidade de corte, de modo 

que o mecanismo de desgaste da ferramenta fosse o 

mesmo para os materiais usinados. Os aços ABNT 4140 

temperado e revenido, ABNT 4140 normalizado, AISI 

316 e ABNT 1020 foram escolhidos com base em seu 

crescente índice de usinabilidade. As massas inicial e 

final da ferramenta de corte foram medidas com uma 

balança analítica de precisão de 0,01 mg enquanto as 

inicial e final do corpo de prova foram medidas com 

uma balança de precisão de 0,001 kg. Foram feitas 

ainda observações do desgaste das ferramentas 

utilizadas no microscópio eletrônico de varredura. 

 

3. Resultados 
A partir dos ensaios realizados, notou-se razoável 

correspondência entre o índice de Coppini e a 

usinabilidade dos materiais, principalmente para os 

materiais mais duros: 0,080 para o ABNT 4140 

temperado e revenido e 0,049 para o AISI 316. 

Entretanto, para materiais moles como o ABNT 1020, o 

índice não pode ser determinado para os mesmos 

parâmetros de usinagem. Tentou-se alterar tais 

parâmetros para que esse último aço fosse avaliado, mas 

a comparação com os outros materiais mostrou-se a 

princípio difícil de ser realizada. A Figura 1 compara o 

aspecto de desgaste das ferramentas após a usinagem 

dos aços de menor usinabilidade. 

Figura 1 – Comparação entre as arestas desgastadas 

pelos aços ABNT 4140 (à esquerda) e pelo aço AISI 

316 (à direita). Fonte: Autor. 

 

4. Conclusões 
O presente trabalho permitiu chegar-se às seguintes 

conclusões: 

 Materiais mais duros apresentaram excelente 

correspondência entre o índice de Coppini e a 

escala ordinária de usinabilidade; 

 A utilização padronizada na indústria mostra-se 

possível para o caso dos materiais mais duros 

devido à simplicidade de execução do ensaio e 

reprodutibilidade; 

 Materiais mais moles, ou seja, com excelente 

usinabilidade, mostraram-se difíceis de serem 

caracterizados pelo índice de Coppini por conta de 

dificuldades na execução do ensaio usando os 

mesmos parâmetros dos materiais duros; 

 A mudança nos parâmetros requer, portanto, que 

nova investigação seja feita para manter o mesmo 

mecanismo de desgaste da ferramenta e 

consequente comparação com outros materiais. 
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