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Introdução 
No mundo da fabricação é notória uma crescente 
demanda por componentes cada vez menores, o 
que serve de incentivo para que haja mais trabalhos 
científicos direcionados ao desenvolvimento 
tecnológico do campo da microfabricação. Dentre as 
diversas modalidades de microfabricação de peças, 
o microfresamento se destaca por viabilizar a 
usinagem de geometrias simples ou complexas 
numa variada gama de materiais. Entretanto, é 
necessário explicitar que não é possível adaptar o 
conhecimento do fresamento em escala 
convencional para a microescala sem levar em 
consideração o entendimento dos fenômenos 
específicos que surgem com a redução das 
operações (PICARELLI, 2015). Dentre esses 
fenômenos, alguns se destacam, como a força 
resultante do corte no microfresamento, que está 
diretamente relacionada com o acabamento 
superficial da peça. O controle da força exercida 
pela ferramenta junto à peça, aliado com outros 
fatores, pode influenciar na integridade superficial 
(RODRIGUES et al, 2013). E para controlar é 
necessário medir essa força. A medição em questão 
apresenta certo nível de dificuldade, justamente 
pelas proporções micrométricas do fenômeno, 
diante disso o objetivo deste trabalho é conceber 
uma ferramenta que possa realizar as medições de 
força em operações de microfresamento. 

Resultados e Discussão 
O trabalho será conduzido por meio de revisão 
teórica a respeito de microfresamento, medição de 
forças em microfresamento e dinamômetros para 
força em microfresamento. Será proposto um 
modelo para um sistema de medição de forças em 
microfresamento. Finalmente, será desenvolvido um 
protótipo e realizados ensaios de validação de 
conceito. Com isso, o protótipo de dispositivo para 
medição de força será utilizado no centro de 
microfresamento do laboratório de Mecânica de 
Precisão do SENAI CIMATEC, a fim de contribuir 
para o desenvolvimento de pesquisas relacionadas 

com a área de microfabricação. Bem como, será 
disponibilizado o acompanhamento das diversas 
fases de um projeto desde a sua concepção até a 
produção de um protótipo e testes. 
Tendo em vista a elevação da produção, a qualidade 
superficial da usinagem e a manutenção das boas 
condições e vida útil da ferramenta de corte, o 
conhecimento da força de corte em 
microfresamento deve ser aumentado, até porque 
as componentes da força de usinagem em 
fresamento variam constantemente durante o 
microfresamento, sendo, portanto, um dos fatores 
mais importantes a serem analisados.  (DIB, 2013). 

Conclusões 
Carvalho (2015) argumenta que a força de corte é 
diretamente proporcional à pressão específica de 
corte e secção transversal calculada de um cavaco 
a ser removido. Existem alguns fatores que podem 
influenciar significativamente na determinação da 
força, tais como: material da peça e da ferramenta, 
geometria da ferramenta, lubrificação e refrigeração. 
Alguns pesquisadores, a exemplo de Bodziak 
(2011), indicam que as forças medidas no 
microfresamento apresentam grandes variações 
devido às mudanças contínuas entre o riscamento e 
o cisalhamento durante o corte, sendo estes os 
fatores responsáveis por falhas e quebras 
repentinas nas ferramentas. 
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