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Resumo: O projeto tem o objetivo de estudar os 

principais conceitos envolvidos nos problemas 

relacionados a vibrações na usinagem, o método da 

análise modal além dos métodos de tomada de medidas. 

Outro ponto principal que será mostrado é a 

possibilidade de otimização do processo de fresamento, 

para que o efeito de vibração não prejudique a 

usinagem. 

1. Introdução 

Em um sistema ferramenta/peça/máquina, seu 

funcionamento correto é primordial para que se possa 

garantir a qualidade do produto e a vida da ferramenta. 

Por apresentar características de um modelo vibratório, 

o fenômeno das vibrações deve ser considerado e 

estudado no processo de usinagem. 

Em um processo como este, que envolve a retirada 

de material o principal tipo de oscilação é chamado de 

vibração regenerativa [1], e ocorre principalmente pois 

conforme o corte da peça é realizado cada dente deixa a 

superfície usinada de uma forma, provocando variação 

na espessura do cavaco por conta da defasagem e, 

consequentemente, na profundidade de corte (ap), 

aumentando as vibrações no sistema ( figura1). 

 

Figura 1- defasagem  de ângulo na retirada do cavaco 

O tamanho e espessura do cavaco também tem papel 

principal na funcionalidade do sistema, podendo 

prejudicar a qualidade superficial da peça, avarias na 

ferramenta de corte e até ferimentos no operador caso 

não haja controle dessa propriedade [2], aí está a relação 

entre a vibração e a tecnologia de usinagem. 

Para que se possa haver um controle do fenômeno da 

vibração e trabalhar em faixas de velocidade e 

profundidades de corte corretas a análise modal do 

sistema se torna interessante; ela nada mais é do que 

determinar, experimentalmente, parâmetros de rigidez, 

massa equivalente e dissipação de energia, e a partir 

disso obter um diagrama FRF (Frequency Response 

Function) e descobrir quais pontos são ótimos para 

trabalho sem que se perca produtividade [3]. 

2. Metodologia 

O projeto será realizado em uma máquina 

fresadora, uma ferramenta de fresa de topo e uma peça 

de geometria ainda não determinada, feita de aço ABNT 

1045. A primeira parte envolve a determinação dos 

parâmetros relacionados à vibração através de um 

martelo piezoeléctrico, para provocar a excitação, e um 

acelerômetro; parâmetros como rugosidade da peça 

também serão determinados. 

Após isso deverá ser feito a função de resposta em 

relação à frequência do sistema e realizar o estudo no 

software Matlab para obtenção do gráfico de Lóbulos de 

Estabilidade, que mostra os parâmetros de usinagem 

para que as vibrações regenerativas sejam atenuadas. 

 

Figura 2- Diagrama de Lóbulos de Estabilidade 
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