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Resumo: A indústria moveleira carece de parâmetros que visem qualificar a superfície
usinada de seus produtos. Atualmente a qualificação é feita por meio direto apresentando um
caráter subjetivo (ASTM D 1666-11) ou por meio indireto, pela determinação do avanço por
dente (fz). A utilização de equipamentos alternativos que fornecem parâmetros de rugosidade
pode auxiliar na qualificação da superfície usinada de madeiras. O objetivo desse trabalho foi
avaliar a qualidade da operação de desempeno em madeiras de Dipteryx odorata, por meio do
parâmetro de rugosidade Ra. Os ensaios de usinagem foram realizados no Laboratório de
Usinagem (DCF/UFLA). Foram aplainadas as faces dos corpos-de-prova em plaina
desempenadeira com 3 facas, sendo avaliadas 3 velocidades de corte (20, 26 e 34 m.s-1) e 3
velocidades de avanço (10, 20 e 30 m.min-1), totalizando 9 tratamentos com 5 repetições.
Posteriormente, os corpos-de-prova foram levados para o Laboratório de Tecnologia da
Madeira (DCF/UFLA) onde foram realizadas as determinações de rugosidade (Ra), por meio
de rugosímetro de arraste. Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado (DIC) à 5% de
significância, com nove tratamentos e 5 repetições. Os dados de rugosidade (Ra) foram
submetidos a análise de variância e posteriormente ao teste de Scott-Knott a 5% de
significância. Concluiu-se que a velocidade de avanço de 10 m.min-1 associado a velocidade
de corte de 34 m.s-1 apresentaram menores valores de rugosidade, sendo essa configuração
indicada para as operações de desempeno em madeira de Dipteryx odorata.
Palavras-chave: Usinagem da madeira, qualidade superficial e desempeno.
ANALYSIS OF THE MACHINED SURFACE OF Dipterix odorata WOOD BY
ROUGHNESS PARAMETER
Abstract: The furniture industry lacks parameters aimed at qualifying the machined surface
of their products. Currently the qualification is done through direct presenting a subjective
character (ASTM D 1666-11) or by indirect means, for determining the feed per tooth (fz).
The use of alternative equipment that provide roughness parameters can aid the qualification
of mobile machined surface. The aim of this study was to evaluate the quality of straightening
operation in Dipteryx odorata woods, through the roughness Ra parameter. Machining tests
were performed in Machining Laboratory (DCF / UFLA). They were flattened faces of the
bodies of the test piece in plane trowel with 3 knives. 3 were used cutting speeds (20, 26 and
34 ms-1) and third forward speeds (10, 20 and 30 m min-1), totaling 9 treatments with 5
replicates. Subsequently, the body-specimens were taken for Wood Technology Laboratory
(DCF / UFLA) were performed where the determination roughness (Ra) by means of
roughness carrier. We used a completely randomized design (CRD) to the 5% significance
with nine treatments and five repetitions. The roughness data (Ra) were subjected to analysis
of variance and then the Scott-Knott test at 5% significance level. The results showed that the
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speed of advance 10m.min-1 associated cutting speed of 34 ms-1 had lower roughness values,
this being shown for setting the operations of straightening wood Dipteryx odorata.
Key words: Machining of wood, surface quality and wood machining.
1. Introdução
O setor moveleiro brasileiro encontra-se em franca expansão obtendo faturamento de
6,4 bilhões de reais em 2014 (SECEX, 2015), contudo apenas 9,4% desse faturamento é
representado pelas exportações indicando baixa competitividade desse setor no mercado
externo. A falta de conhecimento sobre a interação entre matéria-prima empregada e
parâmetros de corte utilizados na linha de produção e a utilização de técnicas de caráter
subjetivo para qualificação da superfície usinada contribuem para esse mau desempenho.
A superfície usinada pode ser qualificada, por meio de metodologias como o avanço
por dente, análise visual (ASTM D 1666-11) e o mais comumente utilizado em fábricas de
móveis que é o simples tato do encarregado da produção. No entanto, os resultados obtidos
por essas metodologias podem não ser confiáveis, pois não consideram as variações nas
propriedades da madeira e nos parâmetros de usinagem, sendo necessária a utilização de
outras técnicas ou equipamentos que qualifiquem de forma precisa a superfície usinada.
Na literatura encontram-se algumas técnicas utilizadas para avaliar a qualidade da
superfície usinada como a quantificação de defeitos por meio da técnica sunset laser, ótica
paramétrica e não paramétrica, avaliação do tipo de cavaco análise de imagens técnicas
usando câmera de vídeo e microscopia. Contudo, mesmo com a disponibilidade de todos
esses métodos, não existe registro de uso dessas técnicas na indústria moveleira brasileira
(KILIC et al., 2006).
Na qualificação de um perfil bidimensional da superfície da madeira, pode-se utilizar
o rugosímetro de arraste como ferramenta para avaliação da rugosidade (SILVA et al., 2006;
SILVA et al., 2008; LOPES et al., 2014 e BRAGA et al., 2014). Os parâmetros de rugosidade
fornecidos pelo rugosímetro de arraste auxiliam a qualificação da superfície usinada, uma vez
que eles representam uma forma da expressão matemática entre a variação vertical das
superfícies, expresso pelos picos e vales e o deslocamento horizontal do sensor (TAYLOR
HOBSON, 2014). O parâmetro de rugosidade mais utilizado para avaliação da superfície é o
Ra que é definido como a média aritmética dos valores absolutos das ordenadas de
afastamento (yi), dos pontos do perfil de rugosidade em relação à linha média, dentro do
comprimento de avaliação. Quanto maior o valor obtido por esse parâmetro, mais rugosa é a
superfície.
Nesse contexto, o objetivo desse trabalho foi avaliar a qualidade da superfície usinada
da madeira de Dipteryx odorata por meio do parâmetro de rugosidade Ra.

2. Material e métodos
A madeira de Dipteryx odorata foi obtida de madeireiras na região de Lavras/MG e
posteriormente as tábuas foram levadas para o Laboratório de Usinagem da Madeira
(DCF/UFLA), onde foram cortadas e aplainadas obtendo os corpos-de-prova de
690 x 120 x 15 mm totalizando-se 45 corpos-de-prova. Os ensaios de usinagem foram
realizados no Laboratório de Usinagem da Madeira (DCF/UFLA), em uma plaina
desempenadeira de três facas, com diâmetro do eixo porta ferramentas de 140 mm equipada
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com inversor de frequência e alimentador mecânico que possibilitaram obter diferentes
velocidades de corte e velocidades de avanço. Foram utilizados 3 velocidades de corte e 3
velocidades de avanço totalizando 9 tratamentos com 5 repetições (Tabela 1).
Tabela 1. Delineamento experimental em função das velocidades de avanço e de corte da
plaina desempenadeira
Tratamentos
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Velocidade de avanço (m.min-1)
10
20
30
10
20
30
10
20
30

Velocidade de corte (m.s -1)
20
20
20
26
26
26
34
34
34

Após a realização dos ensaios de usinagem, os corpos-de-prova foram transportados
para a câmara climática [T = (20±2)0C e UR = (60±5)%] do Laboratório de Ciência e
Tecnologia da Madeira (DCF/UFLA), por período de 25 dias atingindo umidade de 12%.
As analises de rugosidade foram realizadas por meio de rugosímetro de arraste (Figura
1). A configuração utilizada no aparelho foi cut-off de 0,8 mm e comprimento de medição
(Ln) de 8 mm. Os corpos-de-prova foram marcados por um retângulo de 0,5 x 1 cm de
comprimento indicando a localização da medição da rugosidade e uma seta indicando o
sentido de medição (Figura 2). Em cada corpo de prova foram feitos 5 medições de
rugosidade e em cada medição foram obtidos valores de rugosidade determinado pelo
parâmetro; Ra. Paralelamente a obtenção desses valores, foram confeccionados perfis de
rugosidade da superfície usinada de cada amostra.

Figura 1. Análise da rugosidade por meio de rugosímetro de arraste
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Figura 2. Indicação do local e sentido de medição da rugosidade em que: A Área analisada
delimitada por um retângulo de 0,5 x 1 cm e indicação do sentido da medição por
meio de uma seta; B pick-up de leitura da rugosidade

3. Resultados
A análise de variância do parâmetro Ra obtido nas analises de rugosidade da madeira
de Dipteryx odorata por meio do rugosímetro de arraste pode ser visualizada na Tabela 2.
Observa-se que foram encontradas diferenças estatísticas entre os tratamentos analisados, a
5% de significância. Pela comparação múltipla entre as médias (Tabela 3) observa-se que
foram encontrados 3 classes de rugosidade sendo que o tratamento 7 (10m.min -1 ; 34 m.s-1)
apresentou menor valor de rugosidade caracterizando-o de melhor qualidade.
Tabela 2. Análise de variância, a 5% de significância dos valores de Ra em madeira de
Dipteryx odorata
Fonte de variação
Tratamento
Erro
Total
* Significativo a 5% de significância

Grau de liberdade
8
37
45

Quadrado médio
9,847725*
0,827495

Tabela 3. Valores médios da rugosidade Ra (μm) para a madeira de Dipteryx odorata usinada
em diferentes condições de desempeno
Tratamentos
7
1
4
5
8
6
3
9
2

Valores médios de Ra (µm)
2,10 a
3,40
b
3,70
b
5,36
c
5,36
c
5,80
c
6,00
c
6,06
c
5.00
c

O valor médio do parâmetro de rugosidade Ra verificado para o tratamento 7
(10m.min-1; 34 m.s-1) foi semelhante aos valores encontrados nos trabalhos de Silva et al.
(2008) e Lopes et al. (2014) que qualificaram a usinagem em madeira de Eucalyptus sp. e
Braga et al. (2014) que avaliaram a qualidade da superfície da madeira de Coffea arabica. Já
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os valores de Ra dos tratamentos 1 (10m.min-1 ; 20 m.s-1)e 4 (10 m.min-1; 26 m.s-1) foram
semelhantes aos valores obtido por Silva et al. (2006) que avaliou a qualidade da superfície
usinada em madeira de Eucalyptus sp usinando-as com velocidade de avanço e velocidade de
corte muito próximas ao utilizado nesse trabalho.
Segundo Ferraresi (1970), em usinagem de metais, baixas velocidades de corte
apresentam forte relação com o parâmetro Ra, pela formação da aresta postiça de corte,
contudo para velocidades superiores a 1,66 m∙s -1 a rugosidade torna-se praticamente estável
em relação a velocidade de corte. Em usinagem de madeiras, reduzindo a velocidade de
avanço e aumentando a velocidade de corte, observou-se uma redução da rugosidade e,
consequentemente, uma melhora no acabamento superficial. Contudo, a velocidade de corte
aumentada excessivamente também causa o desgaste prematuro do gume de corte da
ferramenta, diminuindo sua vida útil (BONDUELLE, 2001).
Nos trabalhos realizados por Silva et al. (2008) e Silva et al. (2006), os autores
também verificaram que menores velocidades de avanço e maiores velocidades de corte
proporcionam superfícies com menores valores de rugosidade e, consequentemente, de
melhor qualidade. Contudo, esses autores ressaltam que altas velocidades de avanço
associadas às baixas velocidades de corte podem acarretar raspagem, com escurecimento da
superfície da madeira, devendo ser evitadas.
A análise do perfil de rugosidade obtido da madeira de Dipteryx odorata usinada na
velocidade de avanço de 30 m.min-1 e velocidade de corte de 20 m.s -1 (Figura 3) indica que a
superfície apresentou altos valores de depressões, de até -60 μm de profundidade e picos de
até 80 μm de altura. Esses valores mostraram alta variação entre picos e vales, caracterizando
uma superfície rugosa. Já, o perfil de rugosidade encontrados na madeira de Dipteryx odorata
usinada em velocidades de avanço de 10 m.min-1 e velocidade de corte de 34 m.s-1 (Figura 4)
apresentaram menores depressões -20 μm de profundidade e picos de 18 μm, mostrando
menor variação entre picos e vales. Esse valor caracteriza essa superfície como de menor
rugosidade e, consequentemente, de melhor qualidade quando comparado com a velocidade
de avanço de 30 m.min-1 e velocidade de corte de 20 m.s-1.

Figura 3. Perfil de rugosidade de amostras de Dipteryx odorata usinadas com velocidade de
avanço de 30 m.min-1 e velocidade de corte de 20 m.s-1 (Tratamento 3)
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Figura 4. Perfil de rugosidade de amostras de Dipteryx odorata usinadas com velocidade de
avanço de 10 m.min-1 e velocidade de corte de 34 m.s-1 (Tratamento 7)
4. Conclusões
 Menores velocidades de avanço associadas a maiores velocidades de corte proporcionaram
menores valores de rugosidade.
 A madeira de Dipteryx odorata submetida ao tratamento 7 (10m.min-1 ; 34 m.s-1),
apresentaram menores valores de rugosidade, sendo esse tratamento indicado para as
operações de desempeno.
 Os tratamentos 2 (20m.min-1; 20 m.s-1), 3 (30m.min-1 ; 20 m.s-1), 5 (20m.min-1 ; 26 m.s-1), 6
(30m.min-1; 26 m.s-1), 8 (20m.min-1 ; 34 m.s-1) e 9 (30m.min-1 ; 34 m.s-1) apresentaram
maiores valores de rugosidade não sendo indicados para a operação de desempeno da
madeira de Dipteryx odorata.
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