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RESUMO 

 

O estudo das propriedades dos aços inoxidáveis cresce progressivamente, conforme acompanha 

as demandas da indústria. O aço inoxidável AISI 304L tem aplicação ampla, que o torna 

altamente versátil. Este aço possui propriedades mecânicas especiais, tais como excelente 

resistência à corrosão, elevada tenacidade, ductilidade e estabilidade térmica, com um relativo 

baixo custo. Entretanto, um grande desafio está na dificuldade de usinagem deste aço inoxidável 

austenítico, em função da sua elevada ductilidade, alta taxa de encruamento e baixa 

condutividade térmica. O presente trabalho tem como objetivo avaliar os efeitos do fresamento 

frontal na qualidade superficial em amostras do aço AISI 304L usinadas com diferentes 

aplicações de fluido de corte e variação de avanço por dente. Medições de rugosidade, de dureza 

Vickers e análise de variância ANOVA complementaram o estudo. Os resultados mostraram 

que a melhor qualidade superficial foi obtida no processo de fresamento sem o uso de fluido de 

corte, ou seja, a seco. Quanto aos resultados de dureza Vickers, foi observado um aumento de 

cerca de 40% na dureza das amostras após o fresamento, independente do modo de aplicação 

do fluido de corte. 

Palavras-chave: Aço inoxidável austenítico, AISI 304L, qualidade superficial, rugosidade, 

fresamento frontal, dureza Vickers. 
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ABSTRACT 

 

The study of the properties of stainless steels grows progressively, according to the industry's 

demands. The AISI 304L stainless steel has a wide application, which makes it  highly versatile. 

This steel has special mechanical properties, such as excellent corrosion resistance, high 

toughness, ductility and thermal stability, at a relatively low cost. However, a major challenge 

is the difficulty in machining this austenitic stainless steel, due to its high ductility, high 

hardening rate and low thermal conductivity. This work aims to evaluate the effects of end 

milling on the surface quality of samples of AISI 304L steel machined using different cutting 

fluids applications and the variation of feed per tooth. Roughness measurements, Vickers 

hardness and ANOVA analysis of variance complemented the study. The results showed that 

the best surface quality was obtained in the milling process without using cutting fluid, that is, 

dry. As for the Vickers hardness results, an increase of about 40% in the hardness of the samples 

was observed after milling, regardless of the method of application of the cutting fluid. 

Keywords: Austenitic stainless steel, AISI 304L, surface quality, roughness, Vickers hardness, 

end milling. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os aços inoxidáveis são materiais considerados indispensáveis para vários setores 

industriais ao redor do mundo. Embora tenham sido criados há mais de 100 anos, a aplicação 

desses materiais cresceu significativamente ao longo do último século (ABINOX, 2016). As 

qualidades anticorrosivas dos aços inoxidáveis fazem com que sejam perfeitos para o uso em 

uma grande variedade de ambientes e componentes, como nas indústrias aeroespacial, nuclear, 

petróleo e gás, médica, em armazenamento de produtos químicos, offshore, em geração de 

energia e naval. Sua versatilidade é refletida no fato de que há mais 150 classes diferentes. Aços 

inoxidáveis comuns incluem ferríticos, martensíticos, austeníticos, superausteníticos, duplex e 

superduplex. Estes aços se destacam entre os demais e são considerados a espinha dorsal da 

indústria moderna (KHATAK, 2002).  

Dentre todas as classes de aços inoxidáveis, os austeníticos são os materiais mais 

empregados atualmente e somam cerca de 70% de todos os aços inoxidáveis usinados, por 

apresentarem excelente resistência à corrosão. A composição mais comum é 18% de cromo e 

8% de níquel (PAYLING, 2016). 

Na usinagem, o aumento no consumo e na produção dos aços inoxidáveis coincidiu 

com os avanços e os novos desenvolvimentos na indústria de ferramentas de corte. Sendo estes 

aços de difícil usinabilidade, os fabricantes de ferramentas investiram tempo e recursos para 

encontrar novos meios de enfrentar os numerosos desafios desta aplicação, onde o acabamento 

superficial tornou-se um importante indicador de qualidade e precisão na fabricação por 

usinagem, sendo considerado um de seus parâmetros mais importantes (ABINOX, 2016). 

A integridade da superfície é vital no projeto de componentes para a indústria, pois 

influencia diretamente na resistência à corrosão e à fadiga. Defeitos superficiais resultantes do 

processo de usinagem, como trincas, propiciam a ocorrência da corrosão sob tensão, por 

exemplo, e podem levar à falha prematura do componente fabricado quando associados a outros 

efeitos deletérios (MAUROTTO et al., 2014). 

Desta forma, o presente trabalho tem o objetivo de estudar a qualidade das superfícies 

usinadas do aço AISI 304L quando submetido ao fresamento frontal com diferentes parâmetros 

de corte e aplicação de fluidos de corte.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 AÇOS INOXIDÁVEIS 

Aços inoxidáveis são de grande interesse para a engenharia, em função de sua resistência 

à oxidação e à corrosão, consequente da presença de teores superiores a 11,5% em peso de 

cromo em sua composição (LIPPOLD et al., 2005). Devido à presença do cromo, forma-se uma 

película de óxidos de cromo uniforme e estável na superfície do material, que promove uma 

barreira física entre o oxigênio do ambiente e o ferro presente no aço e, desta forma, limita o 

avanço da corrosão. A adição de elementos de liga aos aços inoxidáveis tem como objetivo 

otimizar a fabricação e influenciar a microestrutura, além de melhorar suas propriedades. Estes 

aços apresentam boa soldabilidade, alta tenacidade, excelente ductilidade e estabilidade térmica, 

aliados a um relativo baixo custo (AMININEJAD et al, 2019).  

A denominação dos aços inoxidáveis é feita a partir de séries oriundas da principal 

microestrutura presente no aço, como pode ser visto na Tabela 2.1. 

Tabela 2.1 - Principais Séries dos Aços Inoxidáveis (FONTE: ASTM A240/A240M). 

Designação UNS Tipo AISI Tipo de Aço Inoxidável 

S2XXXX 

S3XXXX 
Série 300 Aços Inoxidáveis Austeníticos 

S3XXXX - Aços Duplex 

S4XXXX Série 400 Aços Inoxidáveis Ferríticos 

S4XXXX Série 400 Aços Inoxidáveis Martensíticos 

 

As nomenclaturas das séries de tipo AISI são complementadas pelo uso das letras H 

(High), para aços inoxidáveis com teor de carbono mínimo de 0,04%, e L (Low), para aços 

inoxidáveis com teor de carbono máximo de 0,03%. Também pode ser utilizada a letra N, de 

forma a indicar a adição de nitrogênio.  
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2.2 AÇOS INOXIDÁVEIS AUSTENÍTICOS (AIA) 

Os aços inoxidáveis austeníticos (AIA) representam o maior grupo entre os aços 

inoxidáveis e sua aplicação abrange desde o uso doméstico até a indústria offshore. Além de 

possuírem excelente resistência à corrosão, suas propriedades de impacto à baixa temperatura 

são boas, o que os torna úteis em aplicações criogênicas (LIPPOLD et al., 2005). Estas 

características, aliadas às suas propriedades mecânicas, fazem com que os AIA também sejam 

usados em larga escala pela indústria nuclear (MAUROTTO et al., 2014).  

Associado à adição de cromo, um dos elementos que promovem a formação de austenita 

e um dos principais elementos de liga desses aços é o níquel, geralmente adicionado em grandes 

quantidades, acima de 8% em peso. Outros elementos promotores de austenita são carbono e 

nitrogênio. O carbono é responsável por promover a resistência à fluência a altas temperaturas. 

O nitrogênio é adicionado a algumas ligas para melhorar a resistência, principalmente a 

temperaturas ambiente e criogênica, por vezes, até mesmo duplicando-a (LIPPOLD et al., 2005).  

Além destes, costuma-se usar manganês e silício, essencialmente. Outras adições de 

elementos de liga incluem molibdênio, nióbio, titânio, alumínio, cobre e tungstênio. Estes 

elementos se somam, também, às impurezas, como oxigênio e enxofre, influenciando diversas 

propriedades mecânicas (LIPPOLD et al., 2005). As composições de tipos mais comuns de aços 

inoxidáveis austeníticos estão presentes da Tabela 2.2. 
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Tabela 2.2 - Características dos Principais Aços Inoxidáveis Austeníticos (FONTE: ASTM 

A240/A240M). 

Tipo AISI 

Composição (% em peso) 

Microestrutura  

(estado de tratamento) 

C Cr Ni Mo 

302 0,15 máx. 17,50 8,30 - 

Parcialmente martensítica  

(deformado a frio) 

304 0,08 máx. 18,30 8,50 - 

304L 0,03 máx. 19,00 10,00 - 

310 0,25 máx. 25,00 20,00 - 

316 0,08 máx. 16,50 11,00 2,20 

316L 0,03 máx. 17,00 12,00 2,20 

 

Os aços inoxidáveis austeníticos não são endurecíveis por tratamento térmico, por 

conta de sua estrutura austenítica, porém, ocorre encruamento quando submetidos à deformação 

mecânica a frio, o que proporciona maior aumento de sua dureza e resistência mecânica do que 

quando feito similarmente em aços comuns. Este efeito é atribuído à instabilidade da austenita, 

que se transforma em martensita quando deformada a frio. Além disto, em oposição aos aços 

martensíticos e ferríticos, os AIA não são magnéticos (CALLISTER, 2010).  

 

 Aço AISI 304L 

Os aços de classificação AISI 304 têm como características a baixa condutividade 

térmica, alta ductilidade, alta resistência à tração e alta taxa de encruamento. São denominados 

aços 18-8, por possuírem 18% de cromo e 8% de níquel em sua composição (MAUROTTO et 
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al., 2014). O aço AISI 304L é uma liga de Cr-Ni com baixo teor de carbono. Ele possui no 

máximo 0,03% de carbono em sua composição, característica comum aos aços austeníticos, 

que possuem até 0,08%.   

O aço AISI 304L possui estrutura cristalina do tipo cúbica de face centrada (CFC). É 

observada a ausência da transição dúctil-frágil neste tipo de estrutura cristalina, assim como em 

algumas ligas de alumínio e cobre, além de metais de estrutura hexagonal compacta. Este 

comportamento resulta na alta retenção de energia de impacto, ou seja, alta tenacidade 

conforme redução de temperatura. Desta forma, não apresentam fratura frágil, como mostrado 

na Figura 2.1 a seguir (CALLISTER, 2010). 

 

Figura 2.1– Gráfico de relações gerais entre absorção de energia de impacto (J/m3) e 

temperatura (ºC). Fonte: CALLISTER (2010), adaptado. 

 

O aço do tipo 304 é comumente utilizado em equipamentos usados na indústria de 

alimentos, mas também se aplica à equipamentos como cofres e caixa eletrônicos, por ter alta 

resistência, airbags e blindagem de rodas, em veículos automotivos, e silos e tanques de 

armazenamentos. Este aço também tem aplicação em navios, carros, uso ferroviário e 

arquitetônico, em construções que suportam baixas temperaturas. A sua versão com menor teor 

de carbono, o 304L, é aplicada em blindagem de veículos, utilizando chapas de até 3 mm de 

espessura, em tanques rodoviários para transporte de substâncias, como ácido sulfúrico, e em 

usos aeronáuticos, como em túneis de vento para testes de aeronaves. Ele também é utilizado 
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em operações offshore, equipamentos submarinos e dutos flexíveis. A combinação de fatores 

como a alta resistência mecânica do material, mesmo com uso de chapas finas, e resistência à 

corrosão permite sua aplicabilidade em condições adversas, a um relativo baixo custo 

(ABINOX, 2017).    

 

2.3 USINAGEM 

A usinagem é um grupo de processos de fabricação caracterizado pela utilização de uma 

ferramenta de corte afiada que remove o material da peça usinada. Essa remoção de material se 

dá pelo movimento relativo entre peça e ferramenta, que é conseguido, majoritariamente, pelos 

movimentos denominados velocidade de corte (Vc) e avanço (f). Combinados com esses 

movimentos, a profundidade de corte (ap) e geometria da ferramenta são capazes de produzir a 

geometria de superfície desejada. A usinagem é o grupo mais versátil entre os processos de 

fabricação, devido a sua capacidade de produzir uma gama de geometrias de alta precisão e 

exatidão, além de poder ser utilizada em diversos materiais, como plásticos, compósitos e, 

majoritariamente, metais (GROOVER, 2014). 

A ação de corte neste processo se dá através da deformação por cisalhamento do material, 

formando o cavaco. Conforme o cavaco é removido, uma nova superfície é exposta, 

possibilitando a formação de novas geometrias, com tolerâncias de até mesmo ±0,025 mm. 

Entre as vantagens da usinagem, também se inclui uma boa qualidade superficial, podendo 

chegar até a rugosidades menores do que 0,4 µm. Em processos abrasivos, é possível alcançar 

uma qualidade superficial ainda maior (GROOVER, 2014). 

Os processos convencionais de usinagem mais comuns estão representados na 

Figura 2.2. O torneamento (Figura 2.2(a)) se dá pela remoção de material através de uma 

ferramenta de apenas uma aresta de corte. A peça rotaciona, enquanto a ferramenta avança, 

gerando um sólido de revolução.  A furação (Figura 2.2(b)) é realizada através da conjunção de 

movimentos de rotação e de avanço de uma ferramenta, denominada broca, que possui duas 

arestas de corte. O fresamento é um processo de usinagem altamente versátil, com o qual podem 

ser produzidas superfícies quaisquer. Ele pode ser periférico (Figura 2.2(c)) ou frontal 

(Figura 2.2(d)). 
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Figura 2.2 – Processos de usinagem convencional mais comuns: a) Torneamento; b)  Furação; 

c) Fresamento Periférico; d) Fresamento Frontal. Fonte: GROOVER (2014). 

 

Os aços inoxidáveis austeníticos são caracterizados por sua alta taxa encruamento, ou 

seja, a resistência do material é aumentada e é necessário que mais energia seja utilizada para 

que haja formação de cavaco, quando comparado à usinagem de aços carbono e baixa liga. Esta 

baixa usinabilidade favorece a formação da aresta postiça de corte durante a usinagem e é 

comum que haja baixo acabamento superficial e alto desgaste da ferramenta em decorrência da 

operação nestes aços. Além disso, eles também podem se ligar fortemente à ferramenta de corte, 

danificando-a quando há quebra do cavaco. Segundo Korkut et al. (2004), porém, o aumento 

progressivo da velocidade de corte durante a usinagem proporciona a melhora no acabamento 

superficial e diminuição dos danos à ferramenta, devido à menor formação de cavaco e menores 

forças de usinagem. 

 

 Fresamento 

Processo de usinagem destinado à obtenção de superfícies quaisquer, planas ou curvas, 

internas ou externas, de quase todas as formas e dimensões, com o auxílio de ferramentas 
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multicortantes, denominadas fresas. A fresa possui múltiplos gumes cortantes ou dentes e cada 

gume remove uma parcela do material da peça, garantindo elevada taxa de remoção de material. 

Além disso, o processo é conhecido por sua versatilidade na produção de geometrias, sendo 

capaz de realizar operações como rasgos, ranhuras, engrenagens, contornos, cavidades e 

superfícies planas (MACHADO et al, 2011). 

As duas formas principais de fresamento são: o fresamento frontal, ou de topo, e o 

fresamento periférico, ou tangencial, conforme mostra a Figura 2.3. 

 

 

Figura 2.3 - Tipos mais comuns de Fresamento: a) Fresamento Periférico; b) Fresamento 

Frontal. Fonte: GROOVER (2014). 

 

O encruamento pelo qual passa o aço AISI 304 aumenta o desgaste e danos à 

ferramenta de corte. Desta forma, a combinação de velocidade de corte e avanço tem uma 

importância significativa na sua vida útil. Segundo Abou-El-Hossein e Yahya (2005), testes de 

fresamento realizados no aço inoxidável AISI 304, com velocidades de corte e espessura de 

cavaco reduzidas associadas a baixas taxas de avanço (mm/min) resultaram no aumento 

significativo da vida útil da ferramenta, devido ao maior tempo que o gume de corte passa fora 

da zona de corte, podendo, então, ser resfriado. Observou-se formação da aresta postiça de corte 

com mais frequência em fresamento com altos avanços do que baixos. Consequentemente, 

pode-se concluir que o fresamento de topo em alta velocidade no AISI 304 deve ser realizada 

com baixos valores de avanço. 
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2.3.1.1 Fresamento Frontal 

No fresamento frontal, o eixo da fresa é perpendicular à superfície que está sendo 

fresada e, tanto as arestas de corte primárias, que estão na periferia, quanto as arestas de 

corte secundárias, que estão na base da ferramenta, são responsáveis pela usinagem das peças. 

As diversas formas de fresamento frontal estão apresentadas na Figura 2.4, a seguir.  

 

 

Figura 2.4 - Fresamento Frontal: a) Fresamento de Faceamento Convencional; b) Fresamento 

de Faceamento Parcial; c) Fresamento de Topo; d) Fresamento de Borda; e) Fresamento de 

Cavidades; f) Fresamento de Superfícies Curvas. Fonte: GROOVER (2014). 

 

 O fresamento de faceamento convencional (Figura 2.4(a)) é o processo em que o 

diâmetro da fresa é consideravelmente maior que a largura da peça. Desta forma, a ferramenta 

cobre a peça por completo. De forma semelhante, no fresamento de faceamento parcial 

(Figura 2.4(b)), a ferramenta cobre somente um lado da superfície. Objeto deste estudo, o 

fresamento de topo em cheio (Figura 2.4(c)) possui a peça com largura superior ao diâmetro da 

fresa, gerando um canal fresado ou rebaixo durante o processo de usinagem. O fresamento de 

borda (Figura 2.4(d)) consiste na usinagem da periferia da peça pelas arestas principais da fresa 
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e o fresamento de cavidades (Figura 2.4(e)) é utilizado para fresar cavidades ou bolsões em 

superfícies planas. Ambos os processos são tipos diferentes de fresamento de topo. O 

fresamento de superfícies curvas (Figura 2.4(f)) possui uma fresa de ponta esférica, que avança 

ao longo de uma trajetória curvilínea, cobrindo toda a peça para criar forma tridimensional, 

côncava ou convexa na superfície da peça (GROOVER, 2014). 

 

2.3.1.2 Fresamento Frontal em Cheio 

No fresamento frontal em cheio, o diâmetro da ferramenta é menor que o diâmetro da peça 

usinada, o que faz com que sejam criados rasgos ou canais na peça (Figura 2.5).  

 

Figura 2.5 – Fresamento frontal em cheio. Fonte: CIMM, adaptado. 

 

A superfície usinada é gerada pela aresta de corte secundária, que se encontra 

perpendicular ao eixo da fresa (Figura 2.5(a)). A espessura do cavaco removido durante o 

processo tem forma crescente, começando tangente à fresa até seu valor máximo, presente na 

linha que passa pelo centro da fresa (Figura 2.5(b)), e com direção igual à do avanço. A partir 

deste ponto, o corte passa a ser concordante, gerando a espessura do cavaco decrescente até o 

gume sair da peça (Figura 2.5(c)). 
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2.3.1.3 Condições de Corte no Fresamento  

A rotação da ferramenta no fresamento N (rpm) é o número de rotações que a fresa 

realiza por unidade de tempo, em torno do seu próprio eixo. A velocidade de corte (Vc) é a 

velocidade instantânea da aresta de corte resultante da rotação da fresa, estabelecida em função 

do diâmetro externo da fresa e pode ser calculada utilizando a Equação 2.1, em que d é o 

diâmetro da fresa (em mm).  

𝑉𝑐 =
 𝜋𝑑𝑁

1000
  (m/min)                                                                                           (2.1) 

O avanço no fresamento pode ser expresso como fz, avanço por dente, desta forma, 

sendo possível definir o tamanho do cavaco que será formado por cada aresta de corte (Figura 

2.6). O avanço por dente pode ser convertido em velocidade de avanço, Vf, quando se leva em 

conta a rotação N, e o número de dentes da fresa, Z, conforme Equação 2.2.   A velocidade de 

avanço (𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛) é  a velocidade resultante do movimento de translação relativo entre a fresa 

e a peça. 

 Vf = NZ fz  (mm/rot)                                                                                  (2.2)  

 

Figura 2.6 - Avanço por dente no fresamento de topo. Fonte: SANDVIK, adaptado. 

 

No fresamento frontal ou de topo (Figura 2.7), os ângulos de entrada e saída dos dentes 

da ferramenta são diferentes de zero e ap é a profundidade de corte (em mm).  
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Figura 2.7 - Fresamento frontal ou de topo. Fonte: MASCARENHAS (2016). 

 

O fresamento frontal é um tipo de operação que pode ser utilizado para obtenção das 

mais diferentes geometrias e objetivos, sendo que a qualidade superficial será consequência 

direta da seleção dos parâmetros de corte, do material da fresa e do fluido de corte empregados 

(GROOVER, 2014). 

                  

 Fluido de Corte 

Para as operações de usinagem, além da escolha dos parâmetros de corte e da 

ferramenta adequada ao processo, é importante a definição do fluido de corte a ser utilizado e 

qual método será aplicado. A utilização do melhor método permite a otimização do processo 

de usinagem, aumento de produtividade, redução do desgaste da ferramenta de corte e melhoria 

da qualidade superficial da peça após a usinagem. As principais funções do fluido de corte são: 

remover o cavaco da zona de corte, resfriar a peça e lubrificá-la durante a operação 

(MACHADO et al, 2011).   

O uso abundante de fluido de corte, ou jorro (Figura 2.8), consiste na aplicação de 

grandes quantidades de fluido de corte na região de corte e é o método mais utilizado atualmente. 

Apesar de ser responsável por uma alta qualidade superficial após a usinagem, este método gera 

problemas ambientais, devido à utilização de fluidos de origem mineral, e econômicos, devido 

ao grande volume utilizado e, eventualmente, descartado.  
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Figura 2.8 - Aplicação de fluido de corte em jorro ou abundante. Fonte: CHEMLUB. 

 

Uma solução para minimizar as consequências do uso de fluidos de corte é a utilização 

do método de Mínima Quantidade de Lubrificação, MQL, ou pulverização (Figura 2.9), que 

reduz a quantidade de fluido utilizado. O método consiste no jateamento de quantidades 

pequenas de fluido de corte com ar adequado para quebrá-lo em gotículas, atuando de forma 

mais econômica durante o processo (RAHMAN et al, 2002). 

O controle sobre a quantidade de lubrificante dispensado no MQL é importante, 

porque diferentes processos requerem diferentes quantidades de lubrificação. Um resultado 

indesejado do método MQL se refere à aplicação de fluido de corte em uma vazão inadequada 

para os parâmetros de corte ou operação escolhidos. Por conta de sua menor quantidade de 

fluido de corte aplicada, o MQL permite que uma região da ferramenta esteja resfriada enquanto 

outra está a altas temperaturas, o que gera maior heterogeneidade nos resultados obtidos para 

este tipo de aplicação de fluido de corte, podendo gerar, inclusive, desgaste precoce na 

ferramenta, em decorrência da mudança brusca de temperatura (MACHADO e DINIZ, 2000). 
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Figura 2.9 - Aplicação de fluido de corte em MQL, ou pulverização. Fonte: HDX OIL (2013). 

 

O método de usinagem a seco consiste, em oposição aos métodos mencionados 

anteriormente, na realização da operação sem aplicação de fluido de corte. As vantagens deste 

método incluem menores custos, visto que não há despesas com a compra e descarte do fluido 

de corte, e maiores benefícios ao meio ambiente e à saúde dos operadores de máquinas, já que 

o uso de fluido de corte pode ser nocivo. Como desvantagens, há a ausência de lubrificação e 

da refrigeração e não há mecanismo de remoção do cavaco da zona de corte (MACHADO et 

al, 2011). 

Segundo Rahman et al. (2002), é possível verificar a tendência de redução da 

qualidade superficial durante o processo de fresamento de topo utilizando MQL e jorro em 

profundidades de corte maiores do que 0,65 mm, aproximadamente. Por outro lado, é possível 

verificar a tendência de melhora da qualidade superficial no mesmo processo, realizado a seco, 

para profundidades de corte acima de 0,65 mm (Figura 2.10). Este estudo foi realizado com aço 

ASSAB 718 HH, utilizando velocidade de corte e avanço por dente constantes e iguais a 

75 m/min e a 0,03 mm/dente, respectivamente, e com variação da profundidade de corte. 
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Figura 2.10 - Efeito da profundidade de corte na qualidade superficial. Fonte: RAHMAN et 

al. (2002), adaptado. 

 

Apesar das vantagens do uso de fluidos de corte durante os processos de fabricação, 

devido aos seus benefícios à peça produzida, é importante avaliar os custos decorrentes da sua 

aquisição, preparo, armazenamento e descarte, de forma que também não se desconsidere a 

utilização do método de usinagem à seco (MACHADO et al., 2011). 

 

2.4  QUALIDADE SUPERFICIAL 

Um importante indicador da qualidade de um determinado componente usinado é o 

seu acabamento superficial. Logo, é muito relevante que se tenha a capacidade de controlar e 

prever a influência dos parâmetros de corte na qualidade superficial obtida durante o processo 

de usinagem de uma peça (TORRES et al, 2015). 

Uma das formas de caracterizar a qualidade superficial de uma peça é pela medição da 

sua rugosidade, que é o conjunto de pequenas saliências e reentrâncias que compõem a 

superfície. Essas finas irregularidades e imperfeições microgeométricas estão presentes em 

qualquer peça fabricada mecanicamente, variando de acordo com diversos parâmetros, como a 

máquina-ferramenta, propriedades do material usinado, geometria e material da ferramenta e 

os parâmetros de corte (TORRES et al, 2015). 
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A amostragem é caracterizada pelo cut-off, comprimento (Le) no sentido do eixo X, 

em que serão medidas e identificadas as irregularidades do perfil avaliado, caracterizando-o 

quanto à sua rugosidade. O comprimento de Le é 1/7 do comprimento total, Lt, no entanto, essa 

divisão de 7 cut-offs descarta a primeira (Lv) e última (Ln) distâncias da medida, pois 

correspondem a comprimentos percorridos pela ponta do instrumento até atingir a velocidade 

de medição e a parada, respectivamente. Os 5 cut-offs intermediários definem o comprimento 

de leitura Lm, como ilustrado na Figura 2.11 (MACHADO et al., 2011). 

 

 

Figura 2.11 - Comprimentos do processo de medição de rugosidade. Fonte: ABNT NBR 6405 

(1988). 

 

O sistema de medição mais utilizado no Brasil é denominado como sistema da linha 

média M, conforme Norma ABNT NBR ISO 4287/2002. Nele, define-se uma linha média M 

paralela à direção do comprimento de amostragem Le, de modo que a diferença entre as áreas 

superiores e inferiores à ela seja nula, conforme Figura 2.12. 



17 

 

 

Figura 2.12 - Definição da linha média M. Fonte: ABNT NBR 6405 (1988). 

 

A Rugosidade Média (Ra), representada na Figura 2.13, é um dos parâmetros mais 

comuns para a medição de rugosidade e é calculada através da Equação 2.3, em que se faz a 

média aritmética das distâncias Yi verticais acima ou abaixo da linha média, medida em 

micrômetros (μm). Este parâmetro não mede a forma das irregularidades do perfil, logo, 

pode-se obter uma mesma rugosidade para superfícies fabricadas por processos diferentes 

(ABNT NBR ISO 4287/2002). 

 

Figura 2.13 - Rugosidade Média (Ra). Fonte: MIP, adaptado. 

 

𝑅𝑎 =
𝑌1+𝑌2+𝑌3+⋯+𝑌𝑛

𝑛
                                                                                                                                                     (2.3) 
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Como complemento à forma de medição de Rugosidade Média (Ra), de maneira que 

desvios pontuais na superfície do material não sejam ocultados pelo valor médio, há a medição 

da Rugosidade Total (Rt), apresentada na Figura 2.14. 

.

 

Figura 2.14 - Rugosidade Total (Rt). Fonte: HALLITE, adaptado. 

 

O parâmetro Rt avalia a distância entre o pico mais alto e o vale mais profundo na 

superfície, considerando o comprimento de amostragem igual ao comprimento de avaliação, o 

que o torna mais rígido. Esta medição também é feita através de micrômetros (μm). 

Segundo Dias et al. (2012), parâmetros como avanço e velocidade de corte têm 

significância nos resultados de qualidade superficial em operações de usinagem do aço AISI 

304. Em combinações de menores avanços com menores velocidades de corte, o aumento do 

avanço proporciona queda nos valores de rugosidade média obtidos. Porém, sua influência se 

torna menos relevante para a qualidade superficial conforme há aumento da velocidade de corte. 

 

2.5 DUREZA VICKERS 

O teste de dureza Vickers consiste na aplicação de força no material que está sendo 

testado com um endentador de diamante de formato de pirâmide reta de base quadrada e um 

ângulo de 136º entre as faces opostas (Figura 2.15), utilizando uma carga de 1 a 120 kgf.  
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Figura 2.15 - Medição de dureza Vickers. Fonte: RIJEZA METALURGIAS. 

 

Ao se aplicar a carga plena durante um tempo de 10 a 15 segundos, as duas diagonais, 

d1 e d2 (em mm) da endentação são marcadas na superfície do material e, depois da remoção da 

carga, são medidas com uso de um microscópio. Calcula-se a média aritmética d das diagonais, 

Equação 2.4, e, posteriormente, a área A (em mm2) da superfície inclinada da endentação, 

Equação 2.5. 

𝑑 =  
𝑑1 + 𝑑2

2
    (mm)                                                                                   (2.4) 

𝐴 =
𝑑2

2 𝑠𝑒𝑛 (
136°

2
)
  (mm2)                                                                             (2.5) 

A dureza Vickers, HV, é o quociente obtido dividindo a carga F (em kgf) pela área da 

endentação A (em mm2), conforme Equação 2.6: 

𝐻𝑉 =
𝐹

𝐴
=

2 𝐹 𝑠𝑒𝑛 (
136°

2
)

𝑑2           (2.6) 

A dureza Vickers deve ser representada na seguinte forma: x HV y. O formato significa 

que foi obtido um valor de dureza x através do método Vickers (HV), usando uma carga de 

y kgf (ABNT NBR ISO 6507-1:2019). 
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O ensaio de dureza Vickers pode proporcionar leituras extremamente precisas, além 

de utilizar apenas um tipo de endentador para uma gama de metais e superfícies. Ele é aplicável 

em inúmeros materiais, de diferentes durezas, com ampla faixa de ajuste de cargas.  

 

2.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA (ANOVA) 

A análise de variância (Analysis of Variance - ANOVA) testa a hipótese de que as 

médias de duas ou mais populações são iguais. O nome "análise de variância" advém do uso de 

variâncias para determinar se as médias são diferentes. O procedimento funciona através da 

comparação da variância entre as médias de grupos versus a variância dentro dos grupos, como 

uma maneira de determinar se os grupos são todos parte de uma população maior ou populações 

distintas com características diferentes (TABACHNICK, 2007). 

A ANOVA avalia a relevância de um ou mais fatores em um dado experimento, 

comparando as médias de variáveis de resposta. A hipótese nula afirma que todas as médias de 

população são iguais. As análises ANOVA usam dados de populações aproximadamente 

normalmente distribuídas com variâncias iguais entre fatores. Entretanto, os procedimentos 

ANOVA funcionam bem mesmo quando a pressuposição de normalidade é violada, exceto 

quando uma ou mais distribuições são altamente assimétricas ou quando as variâncias são muito 

diferentes (TABACHNICK, 2007). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1  MATERIAL 

No presente trabalho, foi estudado um aço inoxidável austenítico AISI 304L, fabricado 

pela APERAM South America e fornecido em forma de chapa, com 10 mm de espessura. Sua 

composição química se encontra na Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1 – Composição química média do aço AISI 304L (% em peso). 

 

Na Tabela 3.2, são apresentadas as propriedades mecânicas do material. Os ensaios de 

tração para caracterização da resistência mecânica foram realizados no CEFET/RJ e os ensaios 

de dureza foram feitos no Laboratório de Ensaios Não Destrutivos (LEND/UFF). 

 

Tabela 3.2 – Propriedades mecânicas do aço AISI 304L. 

 

3.2 FLUXOGRAMA DOS EXPERIMENTOS 

O fluxograma dos experimentos está apresentado na Figura 3.1. As etapas se 

encontram detalhadas ao longo do capítulo. 

C Mn Si P S Cr  Ni Mo Cu 

0,0204 1,3157 0,4536 0,0331 0,0015 18,0608 8,0119 0,1113 0,216 

Co V Nb Pb B Ti Sn W Al 

0,1824 0,0509 0,0072 0,0026 0,0001 0,0023 0,0064 0,0236 0,0032 

Tensão Limite de 

Escoamento (MPa) 

Tensão Limite de Resistência 

(MPa) 
Dureza (HV) 

287 ±9 635 ±17 154 ±2 
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Figura 3.1 - Fluxograma dos experimentos. 

 

3.3 PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS 

Para os ensaios de usinagem, foram utilizadas duas amostras retangulares (Figura 3.2), 

com dimensões de 100 x 68 x 10 mm de espessura.  

 

 

Figura 3.2 – Amostra usada nos experimentos. 

 

O fresamento foi realizado em uma face de cada amostra, como mostrado na Figura 

3.3. A dimensões dos canais fresados foram pensadas de forma que os parâmetros analisados 

no estudo não fossem influenciados pelos efeitos da entrada e saída da ferramenta e, ao mesmo 

tempo, fosse permitido o maior aproveitamento da amostra.  
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Figura 3.3 – Ensaios de fresamento da amostra. 

 

Ao todo, foram usinados 12 canais, sendo 6 em cada amostra, além de 3 testes em uma 

terceira amostra, realizados para a escolha dos parâmetros de corte. 

 

3.4  FRESAMENTO DAS AMOSTRAS 

Os ensaios de fresamento foram realizados usando um centro de fresamento 

ECO MV-760 de fabricação Veker (Figura 3.4), no Laboratório de Tecnologia Mecânica 

(LTM/UFF).  



24 

 

 

 

Figura 3.4 - Centro de Usinagem ECO MV-760. Fonte: Veker. 

 

Foi utilizada uma fresa  de topo constituída por um suporte de ∅16 mm e dois insertos 

de metal duro, EDPT-10T-308-PDE-RHD, classe KC725M, revestidos com nitreto de titânio 

(TiN), fabricados pela Kennametal (Figura 3.5) com dimensões conforme a Tabela 3.3. 

 

 

Figura 3.5 - Fresa Kennametal usada nos experimentos. 
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Tabela 3.3 - Inserto KC725M (mm). Fonte: Kennametal. 

 

LI S W BS Re 

12,05 3,75 6,74 1,70 0,79 

 

As operações de fresamento foram executadas conforme os parâmetros estabelecidos 

durante o planejamento experimental, presentes na Tabela 3.4. A velocidade de corte Vc e a 

profundidade de corte ap foram mantidas constantes. 

Considerando que velocidade de corte (Vc) e a profundidade de corte (ap) foram 

mantidas constantes, respectivamente, a 200 m/min e 0,5 mm e o diâmetro da fresa, d, é de 

16 mm com 2 dentes (Z), foi possível obter a rotação N da fresa, em rpm, através da 

Equação 3.1: 

𝑁 =
1000 𝑉𝑐

𝜋 𝑑
    (rpm)                                                                                (3.1) 

Onde: 

N = rotação da ferramenta (rpm) 

Vc = velocidade de corte (m/min) 

d = diâmetro da fresa (mm) 

A partir da obtenção do valor de 3978 rpm para N, associado aos valores de avanço 

por dente ( fz ) estabelecidos como 0,05 mm/dente e 0,10 mm/dente, foi possível calcular a 

velocidade de avanço (Vf ) através da Equação 3.2: 

Vf = N Z fz                                                                                                                     (3.2) 

Onde: 

Vf = velocidade de avanço (mm/min) 
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N = rotação da ferramenta (rpm) 

Z = número de dentes  

fz = avanço por dente (mm/dente) 

Usando a Equação 3.2, foram calculadas as velocidades de avanço (Vf) empregadas 

no fresamento de topo, que associadas à usinagem a seco, MQL e jorro, compõem os parâmetros 

usados nos experimentos. 

Tabela 3.4 - Parâmetros de corte, com Vc = 200 m/min e ap = 0,5 mm, constantes. 

 

No método de aplicação de fluido de corte com jorro, foi utilizada uma emulsão de 20 

partes de água para uma parte de óleo solúvel para usinagem Hydra, da empresa Amphora, 

aplicado com uso de dois bicos injetores. Nos canais em que foi utilizado o método de 

Número da amostra fz (mm/dente) Vf (mm/min) Fluido de Corte 

1 0,05 398 

MQL 

2 0,05 398 

3 0,10 796 

4 0,10 796 

5 0,05 398 

 

Seco 

 

6 0,05 398 

7 0,10 796 

8 0,10 796 

9 0,05 398 

Jorro 

 

10 0,05 398 

11 0,10 796 

12 0,10 796 
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lubrificação MQL, utilizou-se o mesmo fluido sem diluição a uma vazão de 120 mL/h, através 

da pulverização de baixa pressão, em que o fluido de corte foi aspirado por uma corrente de ar 

e a mistura foi aplicada à região de corte. 

 

3.5 ANÁLISE DE RUGOSIDADE 

As medições de rugosidade foram realizadas com a utilização de um rugosímetro 

Surtronic25 da marca Taylor Hobson, cedido pelo Laboratório de Metrologia Dimensional e 

Computacional (LMDC/UFF), conforme ilustrado na Figura 3.6. Este aparelho possui 

apalpador com ponta de raio de 5 μm e resolução de 0,01 μm, com precisão de 2% do valor 

medido. 

 

Figura 3.6 - Rugosímetro Surtronic25. 

 

Na medição de rugosidade, foram avaliados 3 pontos distintos no centro de cada canal 

fresado, totalizando 36 medições de rugosidade média (Ra) e 36 medições de rugosidade total 

(Rt). Foi empregado um comprimento total de medição, Lt, de 4 mm, em que os comprimentos 

de amostragem Le, ou cut-offs, eram de 0,8 mm. Desta maneira, obteve-se valores médios de 5 

pontos de medição.  
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3.6 MEDIÇÃO DE DUREZA VICKERS 

As medições de dureza Vickers foram realizadas no Laboratório de Ensaios Não 

Destrutivos (LEND/UFF). Foram realizadas 4 medições de dureza Vickers para cada canal 

fresado, resultando em 48 medições com as quais, posteriormente, se calculou uma média, 

obtendo o valor final de dureza após as operações de fresamento. 

Foi aplicada uma carga F de 10 kgf durante cerca de 20 segundos para cada medição 

de dureza Vickers, com uso de um endentador de diamante de formato de pirâmide reta de base 

quadrada. Após, foram medidas, com uso de um microscópio, as dimensões d das diagonais. 

Com os valores de suas médias aritméticas, calculou-se cada área A (em mm2) da superfície 

inclinada da endentação que, aplicada à Equação 3.3, resultou nos valores de dureza Vickers 

para cada canal fresado, conforme Tabela 3.5. 

𝐻𝑉 =
𝐹

𝐴
=

2 𝐹 𝑠𝑒𝑛 (
136°

2
)

𝑑2                                                               (3.3) 

 

Tabela 3.5 - Valores médios de dureza Vickers calculados. 

Número da amostra HV Número da amostra HV 

1 165 ±11 7 211 ±4 

2 209 ±1 8 210 ±1 

3 211 ±4 9 217 ±4 

4 212 ±1 10 217 ±1 

5 218 ±8 11 215 ±1 

6 213 ±5 12 213 ±1 

 

Com a observação dos valores obtidos, já é possível verificar aumento da dureza com 

relação à da amostra como recebida. 

 



29 

 

3.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA (ANOVA) 

A análise estatística dos resultados obtidos foi feita através da Análise de Variância 

(ANOVA), um procedimento matemático utilizado para verificar a influência de uma ou mais 

variáveis independentes sobre o resultado de um determinado experimento. Neste trabalho, foi 

realizado um planejamento fatorial completo, baseado na realização de todas as combinações 

com os fatores variados. Foram consideradas como as variáveis independentes as variações de 

avanço por dente (2) e de fluido de corte utilizado (3). Também houve uma repetição para cada 

condição (2), obtendo, então, 12 canais fresados (2 x 2 x 3). As variáveis dependentes, relativas 

aos resultados obtidos no experimento, se tratam da rugosidade média (Ra) e rugosidade total 

(Rt).  

A validação das análises feitas pela ANOVA consiste na execução dos testes de 

normalidade dos resíduos das variáveis dependentes. Através dos testes de Shapiro-Wilk e 

Kolmogorov-Smirnov, calcula-se o menor nível de significância com o qual se rejeita a hipótese 

nula, que é o valor-p associado a estas variáveis. Resultados de valores-p obtidos acima de 0,05 

não descartam a hipótese de distribuição normal, qualificando inicialmente o experimento para 

utilização do método ANOVA. 

Os testes de verificação da homogeneidade avaliam a diferença entre as variâncias em 

um conjunto de dados. Homoscedasticidade é a denominação de quando as variâncias 

calculadas do experimento são homogêneas.  Adotou-se um valor-p mínimo de 0,05 neste 

trabalho para que a homogeneidade das variâncias não seja descartada e haja prosseguimento 

da utilização da ANOVA. A Tabela 3.6 apresenta um resumo das hipóteses nulas para a 

avaliação da normalidade dos resíduos e teste de verificação de homoscedasticidade. 
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Tabela 3.6 - Avaliação dos testes estatísticos e hipóteses nulas. 

Avaliação Hipótese Nula 
Não-rejeição da 

hipótese nula 

Teste estatístico 

utilizado 

Normalidade de 

Resíduos 

A amostra não é 

significativamente 

diferente de uma 

distribuição normal Valor-p > 0,05 

Shapiro-Wilk 

Kolmogorov- Smirnov 

Homoscedasticidade 
Não há diferença 

entre as variâncias 
Cochran C 

 

Foram avaliados 2 fatores diferentes (Avanço por dente e aplicação de fluido de corte), 

totalizando 6 condições de teste, repetidas 2 vezes. Através da ANOVA, foi possível verificar 

a influência de cada um desses parâmetros nas rugosidades média e total das amostras fresadas. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

4.1 RUGOSIDADE MÉDIA (RA) 

Na análise da rugosidade média (Ra), foram calculados os valores médios das 3 

medições feitas para cada uma das 12 amostras, como mostrado na Tabela 4.1. 

Tabela 4.1 - Rugosidade Ra nas amostras fresadas (μm). 

Amostra 

Rugosidade Média Ra   

Valor Médio 

Medição 1 Medição 2  Medição 3 

1 0,32 0,34 0,32 0,33 ±0,01 

2 0,26 0,22 0,24 0,24 ±0,02 

3 0,38 0,36 0,38 0,37 ±0,01  

4 0,26 0,26 0,32 0,28 ±0,04 

5 0,18 0,22 0,20 0,20 ±0,02 

6 0,18 0,18 0,18 0,18 ±0,00 

7 0,24 0,24 0,26 0,25 ±0,01 

8 0,20 0,20 0,18 0,19 ±0,01 

9 0,24 0,24 0,24 0,24 ±0,00 

10 0,24 0,26 0,26 0,25 ±0,01 

11 0,18 0,20 0,20 0,19 ±0,01 

12 0,20 0,22 0,20 0,21 ±0,01 

 

A Figura 4.1 mostra os resultados obtidos nas medições, a partir dos valores médios 

calculados e seus respectivos desvios-padrão. 
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Figura 4.1 – Rugosidade média (Ra) nas amostras fresadas. 

 

Em uma análise preliminar, ao separar os grupos pelo fluido de corte utilizado, é 

possível verificar tendências diferentes com relação à qualidade superficial das amostras. Para 

as amostras em que foi utilizado o método MQL, pode-se observar melhora na qualidade 

superficial ao se usar um menor avanço, de 0,05 mm/dente. Para ambos os grupos em que foram 

feitas as usinagens a seco e com jorro, é possível verificar que o avanço maior, de 

0,10 mm/dente resultou em melhores valores de rugosidade. Pode-se verificar melhores 

resultados de qualidade superficial nas amostrar usinadas a seco, com avanço de 0,10 mm/dente. 

O resultado obtido para as aplicações de MQL reflete o que já foi afirmado por Machado e 

Diniz (2000), quanto às consequências do resfriamento heterogêneo que poder ser gerado pelo 

método. Pode-se observar, inclusive, as barras de erro significativamente maiores, ilustrando a 

variação de resultados obtidos (desvio-padrão) nas aplicações do método dentro das mesmas 

condições no mesmo material. 
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 Análise Estatística - Rugosidade Média (Ra) 

A Tabela 4.2 apresenta os resultados da análise do teste de normalidade dos resíduos 

para a rugosidade média (Ra).  

Tabela 4.2 - Teste de normalidade dos resíduos para a rugosidade média (Ra). 

Teste de normalidade dos resíduos Valor-p 

Kolmorogov-Smirnov 0,200 

Shapiro-Wilk 0,476 

 

A Tabela 4.3 apresenta os resultados da análise do teste de homogeneidade para as 

variâncias da rugosidade média (Ra). 

Tabela 4.3 - Teste de homogeneidade para as variâncias da rugosidade média (Ra). 

Teste de homogeneidade das variâncias Valor-p 

Cochran C 0,586 

 

Para ambos os testes, os valores-p acima de 0,05 indicam a não rejeição da hipótese 

nula e permitem o prosseguimento da análise pelo método ANOVA. Como os valores 

observados validam a utilização do método, foi realizado o estudo para entender o impacto da 

variação de cada parâmetro observado nos resultados de rugosidade média, como demonstrado 

na Tabela 4.4. 

Tabela 4.4 - Análise das variâncias para rugosidade média (Ra). 

 Graus de Liberdade Soma dos quadrados Valor-p 

Avanço 1 0,000093 0,857 

Fluido de corte 2 0,016452 0,117 

Avanço*Fluido de corte 2 0,004141 0,497 
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Conforme a análise dos valores-p da Tabela 4.4, espera-se verificar com uma maior 

significância a influência do fluido de corte utilizado nas medidas de rugosidade média obtidas. 

Através da Figura 4.2, pode-se notar que a variação dos valores de avanço por dente 

usados não possui influência significativa sobre a qualidade superficial da amostra após 

fresamento, reafirmando o que foi observado na Tabela 4.4. O aumento do avanço por dente de 

0,05 mm/dente para 0,10 mm/dente gerou uma variação de 0,01 μm entre os valores médios de 

rugosidade média encontrados.  

 

Figura 4.2 - Efeito da variação do avanço por dente na rugosidade média (Ra). 

 

Na Figura 4.3, pode-se notar uma influência maior do uso de fluido de corte na 

variação da rugosidade média encontrada após o fresamento. Principalmente, com relação ao 

uso do método MQL, pode-se verificar que a rugosidade média encontrada, de valor 0,305 μm, 

varia significativamente com relação ao fresamento a seco e com uso de jorro, que obtiveram, 

respectivamente, os valores médios de 0,210 μm e 0,220 μm.   
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Figura 4.3 - Efeito do uso de fluido de corte na rugosidade média (Ra). 

 

Como avaliado por Rahman et al. (2002), em casos de fresamento frontal com 

profundidades de corte maiores em aços, é possível verificar a tendência do aumento da 

rugosidade em amostras que utilizam MQL e jorro e a tendência de sua diminuição ao realizar 

a operação a seco, o que demonstra que o aço inoxidável AISI 304L pode se comportar 

conforme o ASSAB 718 HH. Também é possível observar que, conforme concluído por Dias 

et al. (2012), para o aço AISI 304, para altas velocidades de corte, acima de 175 m/min, há a 

tendência da diminuição da influência do avanço por dente nos resultados de qualidade 

superficial, sendo o aumento da velocidade de corte mais relevante para a avaliação do 

parâmetro. 
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4.2 RUGOSIDADE TOTAL (RT) 

Na análise da Rugosidade Total (Rt), foram calculadas as médias das 3 medições feitas 

para cada uma das 12 amostras, como mostrado na Tabela 4.5. 

Tabela 4.5 - Rugosidade Rt nas amostras fresadas (μm). 

Amostra 

Rugosidade Rt (μm) 

Valor Total 

Medição 1 Medição 2 Medição 3 

1 2,0 2,5 2,0 2,5 

2 2,1 2,0 2,0 2,1 

3 2,6 2,6 2,7 2,7 

4 1,7 1,6 2,3 2,3 

5 1,2 1,9 1,5 1,9 

6 1,1 1,3 1,2 1,3 

7 1,8 2,2 2,4 2,4 

8 1,5 1,5 1,2 1,5 

9 1,9 2,2 1,7 2,2 

10 1,7 2,2 2,3 2,3 

11 1,6 1,5 1,8 1,8 

12 1,6 1,8 1,3 1,8 

 

A Figura 4.4 mostra os resultados obtidos nas medições, a partir dos valores médios 

calculados e seus respectivos desvios-padrão. 
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Figura 4.4 - Rugosidade total (Rt) nas amostras fresadas. 

 

Ao se avaliar os valores obtidos na Figura 4.4 para a rugosidade total, é possível 

verificar que, também ao separar os grupos pelo fluido de corte utilizado, é visível a presença 

de tendências diferentes com relação à qualidade superficial das amostras. Para as amostras em 

que foi utilizado o método MQL, pode-se observar que, de modo geral, os valores medidos de 

rugosidade total são semelhantes, logo, têm influência semelhante nos valores de rugosidade 

média encontrados anteriormente. Estes valores também corroboram com Machado e Diniz 

(2000), visto que o fresamento utilizando o método MQL pode gerar piores resultados de 

qualidade superficial. Para o grupo em que foi utilizado jorro, é possível verificar que o avanço 

maior, de 0,10 mm/dente, resultou em melhores valores de rugosidade total. Nas amostras 

usinadas a seco, assim como nas usinadas com jorro, é evidenciado um valor mais alto de 

rugosidade total para avanços de 0,05 mm/dente. 

 

 Análise Estatística – Rugosidade Total (Rt) 

A Tabela 4.6 apresenta os resultados da análise do teste de normalidade dos resíduos 

para a rugosidade total. 
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Tabela 4.6 - Teste de normalidade dos resíduos para a rugosidade total (Rt). 

Teste de normalidade dos resíduos Valor-p 

Kolmorogov-Smirnov 0,200 

Shapiro-Wilk 0,499 

 

A Tabela 4.7 apresenta os resultados da análise do teste de homogeneidade para as 

variâncias da rugosidade total. 

Tabela 4.7 - Teste de homogeneidade para as variâncias da rugosidade total (Rt). 

Teste de homogeneidade das variâncias Valor-p 

Cochran C 0,190 

 

Para ambos os testes, os valores-p acima de 0,05 indicam a não rejeição da hipótese 

nula e permitem o prosseguimento da análise pelo método ANOVA. Como os valores 

observados validam a utilização do método, foi realizado o estudo para entender o impacto da 

variação de cada parâmetro observado nos resultados de rugosidade total, como demonstrado 

na Tabela 4.8. 

Tabela 4.8 - Análise das variâncias para rugosidade total (Rt). 

 Graus de Liberdade Soma dos quadrados Valor-p 

Avanço 1 0,10083 0,563 

Fluido de corte 2 0,28130 0,617 

Avanço*Fluido de 

corte 
2 0,17167 0,738 

 

Pela análise destes valores-p obtidos, espera-se verificar uma alta confiabilidade nos 

resultados do fluido de corte utilizado e do avanço por dente nas medidas de rugosidade total 

obtidas. A Figura 4.5 evidencia que a variação dos valores de avanço por dente usados possui 
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pequena influência sobre a rugosidade total da amostra após o fresamento. O aumento do 

avanço por dente de 0,05 mm/dente para 0,10 mm/dente gerou uma redução de 2,0 µm para 

1,7 µm entre os valores de rugosidade total encontrados. 

 

Figura 4.5 - Efeito da variação do avanço por dente na rugosidade total (Rt). 

 

Na Figura 4.6, nota-se maior influência exercida pelo uso de fluido de corte na variação 

da rugosidade total encontrada após o fresamento. É possível verificar que os valores calculados 

de rugosidade total para os métodos MQL, a seco e jorro, respectivamente, são de 2,2, 1,6 e 

1,8 μm.   

 



40 

 

 

 

Figura 4.6 - Efeito do uso de fluido de corte na rugosidade total (Rt). 

 

Os resultados obtidos nas análises feitas para os valores de rugosidade total evidenciam 

os defeitos presentes nas superfícies usinadas de acordo com cada parâmetro de corte. Esta 

avaliação é de suma importância para a interpretação correta dos resultados de qualidade 

superficial, visto que a rugosidade média não permite a visualização de defeitos na peça e pode 

ter seu valor mascarado, influenciando no resultado final. Pode-se avaliar, então, que, em 

relação aos parâmetros de avanço por dente (Figura 4.5) e fluido de corte usado (Figura 4.6), 

estes defeitos seguem as tendências obtidas nas medições de rugosidade média. 

A partir dos resultados para qualidade superficial, é possível constatar quais escolhas 

de parâmetros de corte influenciarão mais para que se chegue ao resultado desejado durante o 

fresamento de topo de um aço inoxidável austenítico. Também é importante verificar a 

influência da refrigeração e lubrificação durante a usinagem em associação a métodos como 

análise tensões residuais, avaliação do desgaste da ferramenta e forças de usinagem. Porém, 

com as evidências obtidas, o método de fresamento a seco se mostra como o mais eficaz para 

esta operação, corroborando com o que foi projetado no estudo de Rahman et al. (2002) e 

reforçando o que foi afirmado por Machado et al. (2011), visto que é necessário estudar diversos 

fatores associados a custos e vantagens do uso de fluido de corte antes de se optar por sua 

utilização, que se mostra menos vantajosa neste estudo.  
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4.3 DUREZA VICKERS 

Após o fresamento da amostra, foi possível verificar a dureza do material, como pode 

ser observado na Tabela 4.9, a seguir.  

 

Tabela 4.9 – Dureza Vickers do Aço AISI 304L após fresamento. 

Amostras Fluido de Corte Dureza (HV) 

1 - 4 MQL 199 ±21 

5 - 8 Seco 213 ±5 

9 - 12 Jorro 215 ±2 

 

É possível notar uma pequena diferença entre os valores obtidos para a dureza, com 

relação ao modo de aplicação dos fluidos de corte escolhidos separadamente. Entretanto, a 

média das durezas analisadas nas amostras após o fresamento mostrou significativo aumento 

com relação à dureza do material como recebido, como se pode ver na Tabela 4.10. 

Tabela 4.10 - Comparativo entre as durezas Vickers antes e após fresamento. 

Dureza antes do fresamento (HV) Dureza após o fresamento (HV) 

154 ±2 209 ±14 

 

O aumento de cerca de 36% na dureza após a usinagem por fresamento corrobora com 

o apresentado por Callister (2010) quanto ao fenômeno de encruamento em aços austeníticos. 

Os resultados apresentados na Tabela 4.10 mostram que o aço inoxidável AISI 304L sofreu o 

fenômeno de encruamento por deformação, pois a deformação mecânica da operação de 

fresamento proporcionou considerável aumento de sua dureza e resistência mecânica. Este 

efeito se deve à possível transformação martensítica, que ocorre por consequência da 

instabilidade da austenita presente no material.  
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5 CONCLUSÕES 

O presente trabalho, que teve como objetivo o estudo da qualidade das superfícies 

usinadas do aço AISI 304L, quando submetido ao fresamento frontal com diferentes parâmetros 

de corte e aplicação de fluidos de corte, permite as seguintes conclusões: 

1. O fresamento frontal a seco gerou o melhor resultado de rugosidade, 

independente dos avanços por dente empregados no processo.  

2. Foi percebido um aumento de cerca de 36% na dureza das amostras após a 

usinagem, devido à provável formação de martensita, que provocou o 

endurecimento por deformação ocorrido.  
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6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

1. Analisar as tensões residuais nas amostras fresadas. 

2. Realizar análise metalográfica do material antes e após a usinagem, de forma 

a verificar a possível formação de martensita mostrada nos resultados de dureza 

obtidos. 
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