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RESUMO 

 

Os aços AISI 4340 são aços de alta resistência empregados nos mais diversos segmentos da 

indústria metal-mecânica. O processo de usinagem por retificação, sendo a última operação à 

qual os componentes usinados são submetidos, tem grande importância no estado final de 

tensões residuais que irá influenciar a vida em serviço destes componentes. Assim sendo, o 

conhecimento do estado de tensões desempenha importante papel, pois, dependendo da 

natureza e da magnitude destas tensões, elas serão benéficas ou deletérias à vida útil dos 

componentes retificados. O presente trabalho tem por objetivo o estudo da influência dos 

parâmetros de retificação na geração de tensões residuais em amostras retificadas de aço 

AISI 4340, pela técnica de difração de raios-X e método do sen
2

. As avaliações de 

rugosidade das amostras retificadas e a análise da microdureza complementam o estudo. Os 

resultados mostraram que a influência da variação da velocidade da peça nas tensões residuais 

se mostrou significativamente maior que o impacto causado pela alteração da profundidade de 

corte. 

 

Palavras-Chave: aço AISI 4340, usinagem, retificação, tensões residuais, difração de 

raios-X. 

 

 

  



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

AISI 4340 is a high strength steel used in many parts of the mechanical industry. Grinding is 

generally the final machining process, and has a great influence on the residual stress state, 

which directly affects the component service life. Therefore, comprehending these stresses is 

important and necessary, as depending on its nature and magnitude, they can be either 

harmful or advantageous. In this paper, the residual stress of AISI 4340 grinded samples 

were measured and analyzed by X-ray diffraction technique with sen
2

 method. The influence 

of the cutting parameters was evaluated, and the roughness and microhardness of the samples 

were also measured. The results demonstrated that the residual stress is more affected by the 

variation of the workspeed than by the modification of the grinding depth. 

 

 

Key-Words: 4340 steel, machining, grinding, residual stress, X-ray diffraction. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os aços AISI 4340, por apresentarem elevada resistência mecânica, são amplamente 

utilizados na indústria, possuindo aplicações em diversos segmentos, tais como o aeronáutico, 

a indústria automotiva e a construção naval. Devido as grandes solicitações as quais estão 

expostos, é importante o conhecimento de mecanismos que promovam a melhora da vida útil 

dos componentes fabricados com este aço.  

As tensões residuais estão presentes em todos os componentes mecânicos e 

influenciam diretamente a vida útil, a vida em fadiga e a resistência à corrosão das peças. Está 

bem estabelecido que as tensões trativas são deletérias, visto que se somam às solicitações de 

serviço impostas ao material, colaborando para a propagação de trincas e possibilitando a 

ruptura inesperada e prematura de uma peça que estaria, aparentemente, isenta de tensões 

residuais. Por outro lado, as tensões residuais compressivas trazem benefícios ao material, 

pois aumentam a resistência à corrosão sob tensão e a vida em fadiga, impedindo a nucleação 

e a propagação de trincas. 

O conhecimento das tensões residuais geradas no processo retificação tem grande 

importância, pois, sendo um processo de usinagem de acabamento, é a última etapa na 

fabricação dos componentes usinados. O estado de tensões gerado neste processo será aquele 

da peça em serviço. Sabe-se, por exemplo, que a predominância de efeitos térmicos, como a 

geração de calor devido ao aumento da velocidade de corte (velocidade do rebolo), resulta na 

tendência de um estado de tensões de tração, ao passo que se prevalecerem as deformações 

plásticas, as tensões na superfície tenderão para a compressão. Assim sendo, a correta seleção 

dos parâmetros de usinagem empregados na retificação, bem como o tipo e as condições do 

rebolo influenciarão a natureza, a distribuição e a magnitude das tensões geradas no processo. 

Dessa forma, este trabalho tem como objetivos analisar as tensões residuais oriundas 

da retificação plana de amostras de aço AISI 4340, bem como avaliar a influência dos 

parâmetros de usinagem nas tensões geradas e analisar a rugosidade das amostras retificadas. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 AÇO AISI 4340 

 

O aço AISI 4340 é classificado como aço de alta resistência mecânica, sendo 

amplamente utilizado na fabricação de componentes mecânicos sujeitos à ação de tensões 

dinâmicas, suportando elevados níveis de solicitação. Tipicamente, é empregado nas 

indústrias aeronáutica, aeroespacial, automotiva e de óleo e gás. Esse material é usado na 

fabricação de virabrequins para aeronaves e tratores, bem como trens de pouso, eixos de 

turbinas, engrenagens, calandras e geradores hidráulicos, hastes de martelo para forjamento 

em matriz fechada, luvas e árvores de laminadores (NETO et al., 2015). 

O aço AISI 4340 combina alta tenacidade, resistência mecânica e à fadiga, 

apresentando fácil usinabilidade e forjabilidade. Possui boa ductilidade (quando recozido), e 

pode ser submetido a processos de conformação mecânica e soldagem (ABDALLA et al., 

2010).  

Com relação aos tratamentos térmicos neste aço, a têmpera é realizada a uma 

temperatura de 850°C, com resfriamento em óleo. A normalização é feita a 900°C para alta 

resistência (acima de 1350 MPa), com resfriamento ao ar, enquanto que a temperatura de 

revenido depende da resistência que se deseja obter (quanto menor a resistência, maior a 

temperatura a ser utilizada). Assim, como exemplo, um limite de resistência próximo a 1800 

MPa terá uma temperatura de revenido a cerca de 230°C, enquanto que limites de resistência 

entre 850 MPa e 1350 MPa terão uma temperatura por volta de 500°C (ANAZAWA et al., 

2012). 

 

2.2 TENSÕES RESIDUAIS 

As tensões residuais (TR) são tensões auto - equilibradas existentes nos materiais, na 

ausência de gradientes de temperatura e sem a presença de carregamentos externos 

(MACHERAUCH & KLOOS, 1987). Ou seja, todo o sistema está sob condições de 
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temperatura uniforme e permanece em equilíbrio, onde a resultante das forças e dos 

momentos produzidos é zero.  

As TR possuem três origens principais, que atuam de forma individual ou 

combinada, sendo divididas em: deformações plásticas, transformações de fases metalúrgicas 

e efeitos térmicos. Assim, elas se formam por meio de tratamentos térmicos, como a têmpera, 

ensaios mecânicos (compressão, tração, cisalhamento), processos de soldagem, fundição, 

conformação mecânica (forjamento, trefilação, extrusão, entre outros) e usinagem 

(torneamento, fresamento, retificação, entre outros). Dessa forma, todos os processos de 

fabricação e tratamentos são geradores desse tipo de tensão, presentes em todos os 

componentes mecânicos (ROSSINI et al., 2012). 

Quanto a sua classificação, são divididas em três tipos (WHITERS et al., 2008): 

a) Tensões Residuais Macroscópicas (tipo I) ou Macro tensões – são tensões que se 

equilibram nos limites de uma amostra inteira, ou de uma determinada peça, se estendendo ao 

longo de vários grãos do componente. São causadas por deformações plásticas, devido a 

condições mecânicas, térmicas ou químicas que afetam grandes porções volumétricas do 

material. 

b) Tensões Residuais Microscópicas (tipo II) ou Micro tensões – são tensões que se 

equilibram nos limites dos contornos de um grão (mantendo uma distribuição uniforme sobre 

ele) ou entre grãos vizinhos, originadas por deformações plásticas microscópicas. 

c) Tensões Residuais Submicroscópicas (tipo III) ou Submicrotensões – são tensões 

que se equilibram nos limites de uma ou de algumas células unitárias, originadas por falhas na 

rede cristalina. 

Para a determinação do estado de tensões presente em certo ponto do componente, 

utiliza-se a superposição dos três tipos de tensão, sendo a macro tensão uma média das 

tensões tipo I, II e III de determinado local, de acordo com a Figura 2.1. 
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Figura 2.1: Superposição das TR tipos I, II e III. Fonte: WITHERS, 2001. 

 

Quanto a sua natureza, as TR podem ser trativas ou compressivas, podendo ser 

deletérias ou benéficas de acordo com a intensidade, distribuição e tipo de carregamento a que 

o componente está submetido. As tensões de tração são prejudiciais, pois se somam as 

solicitações trativas aplicadas no material, contribuindo para propagação de trincas e possível 

ruptura prematura da peça. Já as tensões de compressão são opostas às solicitações trativas, 

reduzindo o carregamento aplicado no material, dificultando a nucleação e propagação de 

trincas, sendo, portanto, benéficas ao componente, de acordo com a Figura 2.2 (SCHOLTES, 

2007). 
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Figura 2.2: Redução da tensão resultante aplicada no componente devido à presença de 

tensão residual de natureza compressiva. Fonte: CINDRA FONSECA, 2000. 

 

Na usinagem, assim como em qualquer outro processo de fabricação, as tensões 

residuais são consequência da operação. A usinagem está sempre associada a deformações 

elásticas e plásticas, bem como produção de calor na zona de corte, alterações dos defeitos da 

rede cristalina e transporte de cavaco sobre a superfície usinada, fatores que resultam em um 

estado de tensões que dependem, principalmente, das condições de corte utilizadas, capazes 

de provocar nos materiais tensões trativas, compressivas, ou até mesmo com efeito 

combinado de ambas (SINGH et al., 2015).  

 

2.2.1 Técnicas de Medição de Tensões Residuais 

 

Os métodos mais comuns para a determinação das tensões residuais são divididos em 

métodos destrutivos e não destrutivos.  

As técnicas destrutivas promovem a remoção de material e alívio das tensões no 

local de medição, medindo a deformação provocada por essa remoção para a análise das 

tensões. Esse tipo de técnica tem a desvantagem de, em alguns casos, inviabilizar o uso do 

componente analisado. Como são exemplos de técnicas destrutivas há o método do 

seccionamento e do furo cego. No primeiro, são realizados cortes longitudinais ou 

transversais ao eixo de peças assimétricas. No último, um furo não passante é feito na 

superfície da peça, e o cálculo das tensões é feito através da diferença dos estados inicial e 
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final de deformações, lido por meio de extensômetros instalados na vizinhança do local do 

furo (ROSSINI et al., 2012). 

As técnicas não destrutivas são capazes de medir as tensões sem a necessidade de 

remoção de material e sem prejudicar ou provocar danos na peça. Analisam todas as tensões 

existentes, dos três tipos. Como exemplo, tem-se o método da difração de nêutrons (com 

incidência de um feixe de nêutrons no material), o método ultrassônico (com variação das 

velocidades de ondas ultrassônicas no componente), o método magnético (com relação entre 

propriedades magnéticas, permeabilidade, indução e efeito Barkhausen) e o método da 

difração de raios-X (YELBAY et al., 2010). 

 

2.2.1.1 Método da Difração de Raios-X 

 

A técnica de difração de raios-X permite a análise sem causar danos ao material, 

além de ser realizada por equipamentos portáteis, capazes de medir os três tipos de tensões. O 

método tem como base o princípio da difração de raios-X para materiais cristalinos e a teoria 

da elasticidade, partindo-se da premissa de que os raios-X que incidem no material possuem 

seu comprimento de onda da ordem do tamanho do espaçamento interatômico de uma mesma 

estrutura cristalina (CINDRA FONSECA, 2000). 

Em um estado inicial, onde não há deformação, o material possui uma distância 

interplanar  entre seus planos cristalinos. Um feixe paralelo de raios-X, de comprimento de 

onda , incide na superfície do material segundo um determinado ângulo de incidência . 

Este feixe é difratado sob o mesmo ângulo , de acordo com a Lei de Bragg (Equação 2.1): 

 

 (2.1) 

 

Nessas condições, ao utilizar raios-X monocromáticos, que possuem um 

comprimento de onda λ constante, o valor do ângulo , referente a uma intensidade máxima 

de difração, depende da distância interplanar  (Figura 2.3). 
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Figura 2.3: Espalhamento e difração de raios-X. Fonte: Callister, 2007. Modificado. 

 

Segundo a teoria da elasticidade, as seguintes relações são verdadeiras: 

Tensão:  

 

 
(2.2) 

 

Deformação: 

 

 
(2.3) 

 

Lei de Hooke (relação entre tensão e deformação) para estado uniaxial de tensão: 

 (2.4) 
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Onde: E é o módulo de elasticidade do material. 

Estando o material sob uma tensão σ, à distância interplanar  varia de um valor 

, sendo d a distância entre os planos no material tensionado, o que ocasiona a 

deformação  na rede cristalina do material. Nessas condições, a variação do ângulo de 

difração é igual a . Diferenciando a lei de Bragg (equação 2.1), chega-se a: 

 

 
(2.5) 

 

Para a tensometria por raios-X, a equação 2.6 representa a deformação no sistema de 

coordenadas polares, nas direções φ (ângulo polar) e ψ (ângulo azimutal): 

 

 
(2.6) 

 

No sistema de coordenadas polares, Figura 2.4, temos: 

 

 

Figura 2.4: Sistema de coordenadas polares. Fonte: CINDRA FONSECA, 2000. 
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A seguinte equação é valida: 

 
(2,7) 

 

Mantendo fixo o ângulo φ e determinando a diferença entre as deformações em duas 

direções diferentes segundo o ângulo ψ, é obtida a equação utilizada na tensometria por raios-

X para a análise das tensões residuais: 

 

 
(2.8) 

 

Pela equação 2.8, a tensão residual presente no componente é diretamente 

proporcional à derivada de , em função de . Tem-se, então, a seguinte representação 

da natureza das tensões variando-se os ângulos  em função de : 

 

 

Figura 2.5: Estado de tensão no material em função de  e . Fonte: CINDRA 

FONSECA, 2000. 
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2.3 PROCESSO DE USINAGEM POR RETIFICAÇÃO 

 

A retificação é um processo de usinagem por abrasão que tem por finalidade alta 

precisão dimensional e geométrica, aliado a um elevado grau de qualidade superficial, sendo, 

por isso, amplamente utilizada na indústria mecânica. É empregada, muitas vezes, como 

processo final de fabricação, conferindo um ótimo acabamento na superfície de peças 

previamente usinadas (materiais torneados ou fresados, por exemplo), além de ser capaz de 

reduzir rugosidades e remover finas camadas de material endurecido por têmpera, nitretação 

ou cementação (BIANCHI et al., 2003). 

A seleção adequada dos parâmetros de retificação como o tipo de rebolo, o tipo e a 

quantidade de fluido de corte e os parâmetros de usinagem afetam diretamente a qualidade 

superficial do material (PALA et al., 2008). 

As principais operações de retificação são a cilíndrica, cilíndrica sem centros e plana. 

Quanto ao seu movimento, a retificação pode ser manual, semiautomática e automática. 

 

a) Retificação Plana – é responsável por retificar peças de superfície plana. Uma 

placa magnética é presa à mesa retificadora, que pode movimentar-se de forma transversal e 

longitudinal. A mesa, então, desloca-se e faz a peça passar pelo rebolo, proporcionando a sua 

usinagem. A retificação plana pode ser tangencial de eixo horizontal ou frontal de eixo 

vertical. A primeira utiliza a periferia do rebolo para o corte (rebolo cilíndrico reto), enquanto 

à última a parte plana do rebolo (rebolo tipo anel), conforme figura 2.6 (MAGNANI, 2013). 

 

 

 

Figura 2.6: Rebolos utilizados na retificação plana. Fonte: ESSEL. 
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Figura 2.7: Rebolo de óxido de alumínio (Al2O3) branco para retificação plana. Fonte: 

Fabricante Norton. 

 

b) Retificação Cilíndrica – é responsável por retificar peças cilíndricas, podendo ser 

externa ou interna. Na externa, a peça e o rebolo estão em rotação, e no contato ocorre a 

remoção de material. O avanço pode ser do tipo lateral, no qual o rebolo avança paralelamente 

ao eixo de rotação da peça, ou do tipo mergulho, no qual o rebolo avança radialmente à peça. 

Já na retificação cilíndrica interna, com a peça e rebolo em movimento, a retirada de material 

acontece por avanço transversal ou por avanço de mergulho (MAGNANI, 2013). 

c) Retificação sem centros – responsável por retificar peças cilíndricas externas e 

internas, com a diferença de que a peça não é mantida em um meio de fixação. Há dois 

rebolos, o rebolo de retificação, que realiza o corte, e o rebolo regulador, capaz de controlar o 

avanço da peça. Esse tipo de retificação é muito utilizada na produção em série, devido ao 

menor tempo de usinagem (MAGNANI, 2013). 

A ferramenta de corte na retificação é o rebolo, formado por grãos aglomerantes e 

abrasivos, onde cada grão é responsável por fazer um microcorte na peça, o que leva a uma 

elevada qualidade superficial. Na escolha de um rebolo, devem ser considerados cinco 

parâmetros para análise, a saber: o tipo de material abrasivo, a granulometria, o tipo de 

material aglomerante, o grau de dureza do rebolo e a estrutura do rebolo (DIAS, 2013). 

A escolha do material abrasivo deve ocorrer de acordo com o material a ser 

retificado. De maneira geral, são desejáveis propriedades como elevada dureza (superior à do 

material usinado), resistência ao desgaste (para maior vida útil da ferramenta de corte), 

tenacidade e friabilidade, que diz respeito à capacidade da aresta do grão desgastado fraturar, 

revelando uma nova aresta para a operação de corte (GROOVER, 2010). Entre os principais 

abrasivos, tem-se o óxido de alumínio (Al2O3), mais comum, usado na retificação de aços, 
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ligas ferrosas e de alta resistência, e o carbeto de silício (SiC), que possui maior dureza e 

menor resistência, indicado para a usinagem de alumínio e ferros fundidos. Além disso, 

também pode ser utilizado com abrasivo o nitreto cúbico de boro (CBN), para materiais 

endurecidos, e o diamante, para materiais endurecidos e cerâmicas (MENDES, 2011). 

A granulometria tem relação com a qualidade superficial final da peça e com a taxa 

de remoção de material. Grãos de tamanho reduzido proporcionam melhores acabamentos e 

baixas taxas de remoção de material, ao passo que grãos maiores resultam em qualidade 

inferior e altas taxas de remoção (GROOVER, 2010). 

O material aglomerante é responsável por manter a forma do rebolo, por meio da 

união dos grãos. Por essa razão, os aglomerantes devem ser capazes de suportar altas 

temperaturas de trabalho. Como principais materiais, tem-se o aglomerante vitrificado, feitos 

a base de argila e que não reagem com água e óleo (fluidos de corte), o aglomerante resinoide, 

de alta dureza para usinagens de alta velocidade, e o aglomerante de borracha, mais flexível. 

Também pode ser usado o aglomerante silicoso, fabricado de silicato de sódio (Na2SO3), e o 

aglomerante metálico, feito de bronze e para rebolos de CBN e diamante (MENDES, 2011). 

A estrutura do rebolo mostra a distância entre os grãos abrasivos. Ela pode ser aberta, 

com um grande número de espaços vazios (poros) e uma pequena proporção de grãos 

abrasivos no volume do rebolo, ou fechada, onde os poros estão em pequena proporção, ao 

passo que os grãos estão em maior quantidade. Já a dureza do rebolo diz respeito à capacidade 

do rebolo de se manter presos aos grãos. Rebolos macios tendem a perder grãos com maior 

facilidade, e são indicados para baixas taxas de remoção, enquanto que rebolos duros retêm os 

grãos abrasivos, indicados para maiores taxas de remoção (GROOVER, 2010). 

Como toda ferramenta de corte, o rebolo sofre desgaste com o decorrer de seu uso. 

Os mecanismos de desgaste acontecem por três meios: pela fratura dos grãos abrasivos, pelo 

desgaste devido à abrasão e pela fratura do aglomerante. A fratura do grão tem relação com a 

friabilidade, onde parte do grão se quebra, e uma nova aresta de corte surge no lugar. No 

desgaste por abrasão, a arestas adquirem forma arredonda, prejudicando o corte a qualidade 

final da superfície. Por fim, a fratura do aglomerante ocorre quando os grãos se desprendem 

do rebolo, característica mais comum em grãos cegos, que tiveram a capacidade de corte 

desgastada (GROOVER, 2010). 
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Os fluidos de retificação (fluidos de corte) possuem as mesmas finalidades que nos 

demais processos de usinagem, servindo, principalmente, para remoção do calor, retirada do 

cavaco formado e lubrificação da área retificada. São usados fluidos a base de óleo, óleo 

solúvel, sintéticos (solução) e semissintéticos, onde os óleos possuem maior poder de 

lubrificação e os fluidos de corte sintéticos têm maior capacidade de redução da temperatura 

(retirada do calor) (MONICI et al., 2001). 

Os elevados atritos gerados no processo de fabricação é um fator de extrema 

importância que contribui para o estado final da superfície retificada. Desta forma, o 

desenvolvimento de fluidos de corte com maior capacidade de redução do atrito, através da 

correta lubrificação da região retificada, é fundamental (MINKE, 1999). 

As temperaturas no processo de retificação são elevadas na zona de usinagem, o que 

pode causar danos térmicos à peça. Assim, nesse processo de fabricação, os fluidos de corte 

são utilizados, principalmente, para a remoção de calor. A ineficiente aplicação do fluido de 

corte durante o processo de retificação impede a penetração dos fluidos na barreira de ar que 

circunda o rebolo quando está em movimento. Essa ineficiência resulta em um maior número 

de afiações da ferramenta durante uma dada operação de retificação (BIANCHI et al., 2003). 

A velocidade com que o jato de fluido de corte deve penetrar na região de contato 

deve ser igual à velocidade periférica do rebolo, a fim de que haja o rompimento efetivo da 

barreira aerodinâmica, permitindo ao fluido de corte exercer sua função refrigerante de forma 

otimizada (BIANCHI et al., 2003). 

A rugosidade é um conjunto de desvios micro geométricos, caracterizados pelas 

pequenas saliências e reentrâncias presentes em uma superfície. Assim, a rugosidade pode ser 

definida como o desvio da superfície geométrica ideal. Os sistemas mais comuns de medição 

da rugosidade são o analisador de contato mecânico e os sistemas ópticos (ICERI et al., 

2012). 

As rugosidades decorrentes do processo de retificação são saliências presentes na 

superfície usinada, responsáveis por diminuir o nível de acabamento do componente, 

causadas, principalmente, devido a folgas nos eixos, inconstâncias no movimento das mesas e 

desbalanceamento do rebolo. A rugosidade é diretamente influenciada pelas variáveis do 

processo e pelas características do material retificado (ICERI et al., 2012). 
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 O acabamento final é uma das qualidades mais importantes das peças, pois 

influencia de forma significativa a resistência à fadiga do material. A refrigeração, o tamanho 

dos grãos abrasivos que compõe o rebolo, as condições de dressagem e a taxa de remoção de 

material (espessura específica) têm grande influência na qualidade final da superfície (ICERI 

et al., 2012). 

O estudo das tensões residuais nos processos de retificação é de elevada importância. 

Como qualquer outra operação de fabricação, a retificação é responsável por introduzir 

tensões residuais na peça final. A natureza e a distribuição dessas tensões na superfície e nas 

profundidades próximas à superfície do material influenciam diretamente a qualidade do 

componente, bem com afetam a confiabilidade e vida útil da peça, podendo levá-la a uma 

ruptura inesperada e prematura (BALART et al., 2003).  

Os parâmetros de corte utilizados na retificação influenciam diretamente nas tensões 

residuais da peça. O uso de uma velocidade de corte (velocidade do rebolo) elevada e/ou uma 

refrigeração deficiente (inadequada ou insuficiente) resulta em alta geração de calor e efeitos 

térmicos dominantes, predominando tensões trativas no material. Já a predominância de 

deformações plásticas resultará em trações de compressão na superfície. Efeitos térmicos e 

mecânicos combinados tendem a formar tensões compressivas na superfície e trativas nas 

profundidades próximas. A utilização de maiores velocidades da mesa resulta em tensões 

residuais compressivas, devido a um menor aporte de calor ocasionado por um menor tempo 

de contato entre o rebolo e a peça (KRUSZYNSKI & WÓJCIK, 2001). 

Por fim, o tipo e o estado do rebolo têm influência direta nas tensões residuais 

superficiais. Rebolos mais duros tendem a gerar um estado de tensões compressivas. Assim, 

rebolos que possuem seus grãos mais bem presos (um rebolo de CBN, por exemplo) resultam 

em tensões benéficas, enquanto que rebolos com menor dureza tendem a gerar tensões 

deletérias (um rebolo de Al2O3, por exemplo). De forma similar, rebolos com maior grau de 

desgaste tendem a introduzir tensões trativas no material, de modo que a utilização de um 

rebolo novo e/ou com aplicação do processo de dressagem é de suma importância (MONICI 

et al., 2001). 
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2.4 MICRODUREZA VICKERS 

A dureza é uma propriedade mecânica que mensura a resistência à deformação 

plástica localizada em determinado material, sendo medida através da relação entre a força 

aplicada e a área de endentação. Os ensaios de dureza e microdureza são frequentemente 

realizados, já que, no geral, são ensaios relativamente simples, não destrutivos e capazes de 

fornecer informações sobre outras propriedades mecânicas, como a tensão limite de 

resistência (CALLISTER, 2009). 

O ensaio de microdureza Vickers mede a dureza por meio de um pequeno endentador 

de diamante com geometria piramidal de base quadrada (Figura 2.8) que aplica uma carga na 

superfície da amostra. A impressão resultante é analisada em microscópio, e a mensuração é 

convertida em um número de dureza HV. É um ensaio adequado para pequenas amostras e 

regiões, no qual se utiliza um tempo de aplicação da carga de 10 a 15 segundos (CIMM, 

2017). 

 

  Figura 2.8: Indentador piramidal Vickers. Fonte: TWI, 2017. 

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

indentação: 

 

 
(2.9) 

  

Onde F é a carga em Kgf, d é a média aritmética entre as duas diagonais d1 e d2 e HV é a 

dureza Vickers (CIMM, 2017). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 MATERIAIS 

Para o estudo do presente trabalho foram utilizadas 12 amostras de aço AISI 4340 de 

dimensões 55 x 10 x 10 mm, conforme a Figura 3.1.  

 

 

Figura 3.1: Amostras. 

 

A composição química do material e suas propriedades mecânicas estão apresentadas 

nas tabelas 3.1 e 3.2, respectivamente. 

 

Tabela 3.1: Composição química do aço AISI 4340 (% em peso). 

C Mn Si P S Cr Ni Mo V Co Al Cu 

0,39 0,72 0,25 0,01 0,025 0,75 1,72 0,24 0,01 0,01 0,05 0,04 

Fonte: Fabricante. 

 

Tabela 3.2: Propriedades mecânicas do aço AISI 4340 (% em peso). 

Tensão Limite de Escoamento 

σLE  (MPa) 

Tensão Limite de Resistência                                                    

σLR (MPa) 

800 1200 

Fonte: Fabricante. 
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3.2 PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS 

3.2.1 Tratamento Térmico de Alívio de Tensões 

 

O tratamento térmico de alívio de tensões foi realizado no Laboratório de 

Metalografia e Tratamentos Térmicos (LABMETT) do Departamento de Engenharia 

Mecânica da Universidade Federal Fluminense (UFF).  

As amostras foram aquecidas em atmosfera controlada de argônio (Ar) até a 

temperatura de 650°C durante 40 minutos, seguido de resfriamento gradual dentro do forno 

até a temperatura ambiente. 

 

3.2.2 Retificação 

 

A retificação das amostras foi realizada no Laboratório de Tecnologia Mecânica 

(LTM) do Departamento de Engenharia Mecânica da UFF utilizando-se a retificadora plana 

tangencial Benner modelo rvk – 4515 (Figuras 3.2 e 3.3). Para a retificação, foi empregado 

um rebolo convencional de óxido de alumínio (AL2O3) branco, com diâmetro externo de 205 

mm, furo de 31,8 mm e largura de 13 mm. Além disso, foi aplicado o fluido de corte sintético 

SyncutBio 600, que é um fluido de corte solúvel do fabricante Indy Oil, indicado para 

operações de retificação em aços de baixa, média e alta dureza. Vale ressaltar que não havia 

disponível a quantidade ideal de fluido de corte, de tal forma que a retificação aconteceu sem 

jorro contínuo e sem vazão constante, fato que pode ter contribuído para o estado final de 

tensões. Por fim, é importante salientar que a dressagem do rebolo foi realizada, com ponta de 

diamante, a cada três processos de retificação, de modo que a influência do desgaste do rebolo 

na natureza e magnitude das tensões fosse a mínima possível. 

As Figuras 3.2 e 3.3 representam a retificadora. O componente A é o compartimento 

no qual o rebolo é fixado. Em B a velocidade superficial da peça (velocidade da mesa) é 

controlada, enquanto que C é a fonte e D é a mesa magnética, onde o material preso 

magneticamente para a retificação. 
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Figura 3.2: Retificadora tangencial Benner modelo rvk – 4515. Fonte: Manual. 

 

 

Figura 3.3: Retificadora plana tangencial Benner rvk-4515. 

 

Foi utilizado um experimento fatorial completo 2² (somente 2 fatores), com 3 

replicatas para cada combinação de velocidade e profundidade, totalizando as 12 amostras. 

Como parâmetros de retificação, a velocidade de corte (Vc) foi fixada em 30 m/s, as 

velocidades da peça (Vw) foram 10 m/min e 16 m/min, enquanto que as profundidades de 

corte (ap) foram 0,05 e 0,1 mm, conforme esquematizado na Tabela 3.3.  
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Tabela 3.3 – Parâmetros de corte. 

 

Amostra 
Profundidade de corte 

(ap) (mm) 

Velocidade superficial 

da peça (Vw) (m/min) 

1  

0,05 

16 2  

3  

4  

10 5  

6  

7 

0,1 

16 8 

9 

10  

10 11 

12 

 

 

3.3 ANÁLISE DAS TENSÕES RESIDUAIS 

A medição das tensões residuais foi realizada no Laboratório de Análise de Tensões 

(LAT) do Departamento de Engenharia Mecânica da UFF. Para tanto, foi utilizada a técnica 

da tensometria por difração de raios-X, pelo método do sen
2
ψ e demais parâmetros conforme 

a Tabela 3.4. O equipamento utilizado foi o analisador de tensões XStress 3000 ( Figura 3.4). 

 

Figura 3.4: Analisador de tensões XStress 3000. 
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Tabela 3.4 – Parâmetros de medição das tensões residuais. 

Parâmetro Valor Padrão 

Diâmetro do colimador (mm) 2 

Ângulo de incidência 2  (grau) 156,41 

Plano de difração {hkl} (211) 

Radiação  

Comprimento de onda  ( )  

Corrente do tubo de raios-X (mA) 6,7 

Tensão do tubo de raios-X (kV) 30 

Ângulos de inclinação  (grau) 0º, 20,7º, 30º, 37,8º, 45º 

Tempo de exposição (s) 25 

 

As tensões foram medidas e analisadas nas direções longitudinal (L) e transversal (T) 

em um único ponto da parte central de cada superfície retificada (Figura 3.5).  

 

 

Figura 3.5: Direções de medição das tensões residuais na superfície das amostras. 

 

 

3.4 ANÁLISE DA RUGOSIDADE 

A medição da rugosidade (Ra) das amostras foi realizada no Laboratório de Análise 

de Tensões, com o equipamento concedido pelo Laboratório de Metrologia Dimensional e 

Computacional, ambos do Departamento de Engenharia Mecânica da UFF. Utilizou-se o 

rugosímetro Taylor HobsonSurtronic S25 (Figura 3.6) na mensuração da rugosidade média. 

Foi empregado um comprimento de medição L = 4,00 mm e um comprimento de amostragem 
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Lc = 0,80 mm. O apalpador possui uma ponta com raio de 5μm, oferecendo uma resolução de 

0,01 μm, com precisão de 2% do valor medido. As medições foram realizadas na direção 

longitudinal. 

 

Figura 3.6: Rugosímetro Taylor Robson. Fonte: Fabricante. 

 

Para as medições, a superfície retificada foi dividida em 3 vias no eixo y e 10 vias no 

eixo x, totalizando 30 regiões medidas por amostra, Figura 3.7. 

 

 

Figura 3.7: Vista superior da amostra para análise da rugosidade. 
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3.5 ENSAIOS DE MICRODUREZA 

Os ensaios de microdureza Vickers foram realizados no Laboratório de Metalografia 

e Tratamentos Térmicos (LABMETT) do Departamento de Engenharia Mecânica da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), utilizando um microdurômetro Vickers digital 

(Figura 3.8), da marca Time Group, modelo HVS-1000, com aplicação de carga de 0,98 N, por 

15 segundos para cada endentação, conforme ASTM E384-16. Foram realizadas 5 medição 

por amostra. 

 

 

Figura 3.8: Microdurômetro digital Time Group HVS-1000 (LABMETT/UFF) 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 ANÁLISE DAS TENSÕES RESIDUAIS 

 

As tensões residuais superficiais foram analisadas após o tratamento térmico de 

alívio de tensões e apresentaram valor médio de -15 MPa na direção transversal e -18 MPa na 

direção longitudinal. 

Após a retificação, as tensões residuais foram analisadas. A Tabela 4.1 apresenta as 

tensões residuais nas direções transversal (T) e longitudinal (L) após o processo. 

 

Tabela 4.1: Tensões residuais longitudinais (L) e transversais (T) após a retificação. 

Amostra 

Profundidade 

de corte (ap) 

(mm) 

Velocidade da 

mesa (Vw) 

(m/min) 

Tensões residuais (L)          

(MPa) 

Tensões residuais (T) 

(MPa) 

1  

0,05 

16 

25 ± 6 -130 ± 6 

2  105 ± 5 -115 ± 13 

3  -25 ± 3 -105 ± 6 

4  

10 

685 ± 19 490 ± 25 

5  405 ± 4 150 ± 5 

6  290 ± 10 185 ± 3 

7 

0,1 

16 

20 ± 5 -170 ± 5 

8  -35 ± 8 -205 ± 8 

9  75 ± 4 -135 ± 11 

10  

10 

300 ± 19 150 ± 3 

11 665 ± 12 510 ± 18 

12  335 ± 15 225 ± 10 
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Para melhor visualização das tensões, foram obtidas as tensões médias para 

superfícies retificadas com os mesmos parâmetros de corte. Estes resultados estão 

apresentados na Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2: Tensões residuais longitudinais (L) e transversais (T) médias. 

Amostra 
Profundidade de 

corte (ap) (mm) 

Velocidade da mesa 

(Vw) (m/min) 

Tensões 

residuais (L) 

(MPa) 

Tensões 

residuais (T) 

(MPa) 

1 

0,05 

16 
35 ± 5 

 

-117 ± 8 

 
2 

3 

4 

10 
460 ± 11 

 

275 ± 11 

 
5 

6 

7 

0,1 

16 
20 ± 6 

 

-170 ± 14 

 
8 

9 

10 

10 
433 ± 15 

 

295 ± 10 

 
11 

12 

 

Graficamente, as tensões longitudinais e transversais das amostras se comportam 

conforme apresentado nas Figuras 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4. 

 



37 

 

 

Figura 4.1: Tensões residuais longitudinais e transversais amostras 1, 2 e 3. 

 

 

 

Figura 4.2: Tensões residuais longitudinais e transversais amostras 4, 5 e 6. 

 

As Figuras 4.1 e 4.2 apresentam as tensões longitudinais e transversais das amostras 

1, 2, 3, 4, 5 e 6 para a mesma profundidade de corte ap1 = 0,05 mm, sendo o único parâmetro 

variável a velocidade superficial da peça. A análise da Figura 4.1 (vw = 16 m/min) mostra que 

as tensões residuais longitudinais (na direção do corte) são heterogêneas e de baixa 



38 

 

magnitude, variando entre trativas e compressivas. Entretanto, na direção transversal as 

tensões são homogêneas e compressivas (em torno de -100 MPa). Além disso, é possível 

perceber que as tensões longitudinais das amostras 1, 2 e 3 são próximas de zero. Entretanto, 

deve-se levar em consideração que há erros envolvidos inerentes a medição, além do próprio 

erro do equipamento. Com a redução da velocidade da mesa (Figura 4.2), as tensões residuais 

se tornaram exclusivamente trativas em ambas as direções, atingindo elevadas magnitudes 

(~700 MPa). 

Observando os resultados, é possível notar que, tal como constatado por Kruszynski 

& Wójcik (2001), para uma mesma profundidade de corte, as tensões residuais na retificação 

com maior velocidade da mesa (Vw = 16 m/min) são menos trativas, ou, em alguns casos, são 

compressivas. Isso significa que, mantidos os demais parâmetros constantes, o aumento da 

velocidade da peça induz tensões compressivas (ou menos trativas) no material, o que é 

explicado pelo fato de que com uma maior velocidade da mesa, menor será o tempo de 

contato entre o rebolo e a peça, e um menor aporte de calor ocorre. Assim, o aumento da 

velocidade superficial da mesa, e consequentemente da peça, trouxe efeitos benéficos para o 

material, tanto na direção longitudinal quanto na transversal. 

 

 

Figura 4.3: Tensões residuais longitudinais e transversais amostras 7, 8 e 9. 
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Figura 4.4: Tensões residuais longitudinais e transversais amostras 10, 11 e 12. 

 

As Figuras 4.3 e 4.4 representam a influência da velocidade da peça nas tensões 

residuais para uma profundidade de corte constante (ap = 0,1 mm) nas amostras 7, 8, 9, 10, 11 

e 12. Analisando as figuras apresentadas, é possível perceber que as tensões das amostras 7, 8 

e 9 são predominantemente compressivas, enquanto são trativas nas amostras 10, 11 e 12. 

Assim, o aumento da velocidade da peça tem um efeito benéfico nas tensões residuais 

superficiais de um material retificado nestas condições. Além disso, enquanto que nas 

amostras 7 e 9 o aumento da velocidade da peça reduziu as tensões trativas longitudinais, o 

aumento desse mesmo parâmetro foi responsável por mudar a natureza das tensões (de trativa 

para compressiva) nas amostras 7 e 9  direção transversal e na amostra 5 em ambas as 

direções. Finalizando, vale ressaltar que o aumento da profundidade de corte (de 0,05 mm 

para 0,1) não influenciou o impacto benéfico do aumento da velocidade superficial da peça. 

Não obstante esses resultados serem condizentes quando se leva em consideração a 

influência dos parâmetros de corte nas tensões residuais, também é possível perceber que, ao 

compararmos as tensões para grupos de amostras com parâmetros de corte idênticos (amostras 

1, 2 e 3, por exemplo), encontramos tensões distintas quanto à magnitude. Entretanto, essa 

aparente divergência pode ser explicada por imperfeições durante a retificação, 

principalmente a utilização de fluido de corte no modo jorro com vazão intermitente. 
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Está estabelecido na literatura que o processo retificação, por si só, tende a gerar 

tensões superficiais compressivas. Todavia, pode-se contatar que, no presente trabalho, há a 

presença de tensões exclusivamente trativas nas direções longitudinal e transversal das 

amostras 4, 5, e 6 (Figura 4.2) e 10, 11 e 12 (Figura 4.4). Tal fato também pode ser explicado 

por uma aplicação não eficiente do fluido de corte, sobretudo porque a velocidade de 

aplicação do fluido não foi igual à velocidade periférica do rebolo (BIANCHI et al., 2013), 

além de outros fatores externos ao corte que influenciam o estado final de tensões na 

retificação. Nesse sentido, a utilização de um rebolo de óxido de alumínio (Al2O3) branco traz 

uma tendência para tensões trativas (MONICI et al., 2001), fato que pode ter contribuído para 

a presença de tensões dessa natureza nas referidas amostras. 

A fim de obter uma melhor análise da influência dos parâmetros de corte na 

magnitude e natureza das tensões residuais longitudinais e transversais, foram realizados 

testes estatísticos de normalidade dos resíduos e homogeneidade das variâncias (Tabela 4.3).  

 

Tabela 4.3: Testes estatísticos para as tensões residuais. 

Teste Estatístico 
Valor-p 

Longitudinal Transversal 

Normalidade dos Resíduos 

Kolmogorov-Smirnov com 

correção de Lilliefors 
0,200 0,137 

Shapiro-Wilk 0,231 0,078 

Homogeneidade das variâncias 

Levene 0,078 0,015 

Hartley F-max, Cochran C, 

Bartlett Chi-Sqr 
0,272 0,018 

 

Como os valores-p foram superiores a 0,05 (com exceções do teste de Levene e 

Hartley), não se rejeitam as hipóteses de normalidade dos resíduos e de homogeneidade das 

variâncias. Quanto aos testes de Levene e Hartley, apesar do valor-p ter sido inferior a 0,05, a 

partir de estudos realizados utilizando a técnica de Monte Carlo, verifica-se que tais violações 

não trazem consequências graves para as conclusões acerca do conjunto de dados sob 

avaliação. Assim, utiliza-se a estatística paramétrica na avaliação dos dados (Tabela 4.4). 
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Nesta análise, quanto mais próximo de zero for o valor-p, maior é a influência do parâmetro 

de corte avaliado. 

 

Tabela 4.4: Teste paramétrico de análise das variâncias para as tensões residuais. 

Parâmetro 

Valor-p 

TR 

Longitudinal 

TR 

Transversal 

   Velocidade da peça 0,00055 0,00027 

       Profundidade de corte 0,77648 0,82743 

 

 

 

Figura 4.5: Tensões residuais transversais em função da velocidade da peça e da 

profundidade de corte. 
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A partir dos valores-p da Tabela 4.4, é possível notar que a velocidade da peça é um 

parâmetro que influencia mais nas tensões residuais do que a profundidade de corte, tanto na 

direção longitudinal quanto na transversal. Tal relação é confirmada pela análise das Figuras 

4.5, 4.6, 4.7 e 4.8. 

A Figura 4.5 relaciona a influência de ambos os parâmetros de corte (velocidade da 

peça e profundidade de corte) no estado de tensões superficiais. Pela análise da figura, é 

possível perceber que, na média, o aumento da velocidade da mesa provocou uma mudança 

na natureza das tensões residuais, passando de trativas para compressivas. 

Entretanto, a principal conclusão é a de que uma variação na velocidade da peça 

possui uma influência no estado final de tensões significativamente maior que uma eventual 

variação na profundidade de corte. As curvas de cores azul e vermelha estão bem próximas 

uma da outra, o que significa que uma alteração na profundidade de corte não modificou a 

natureza das tensões e foi responsável por uma alteração mínima na magnitude das mesmas. 

Já a variação da velocidade da peça não só causou uma alteração expressiva da magnitude 

como também modificou a natureza das tensões. 

 

 

Figura 4.6: Tensões residuais transversais em função da velocidade da peça e da 

profundidade de corte separadamente. 
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A Figura 4.6 reforça a discussão anterior. Ao se analisar separadamente a influência 

da velocidade da peça e da profundidade de corte nas tensões residuais transversais, nota-se 

que a sensibilidade da tensão residual quanto à velocidade da peça é consideravelmente maior 

que a dependência da tensão quanto à profundidade de corte.  

Tal entendimento pode ser confirmado ao se analisar as inclinações das curvas. 

Compreende-se que a inclinação da curva correspondente à velocidade vw é elevada, ou seja, 

uma variação na velocidade é capaz de causar uma alteração proporcionalmente maior na 

tensão residual. Com raciocínio análogo, a inclinação da curva ap é pequena, isto é, uma 

modificação na profundidade de corte resulta em uma mudança proporcionalmente menor na 

tensão residual. Igual conclusão pode ser obtida de forma intuitiva ao se perceber que a curva 

ap é uma reta quase horizontal, quer dizer, a variação da profundidade de corte quase não 

provoca alteração alguma na tensões residuais, principalmente ao se comparar com a 

influência da velocidade da peça, em termos proporcionais. 

 

Figura 4.7: Tensões residuais longitudinais em função da velocidade da peça e da 

profundidade de corte. 
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A Figura 4.7 mostra a influência de ambos os parâmetros de corte (velocidade da 

peça e profundidade de corte) no estado final de tensões residuais longitudinais. De modo 

semelhante ao que acontece nas tensões transversais, a variação da velocidade da peça resulta 

em uma interferência significativamente maior na magnitude das tensões do que a alteração 

da profundidade de corte. A relação é melhor representada na Figura 4.8: 

 

 

Figura 4.8: Tensões residuais longitudinais em função da velocidade da peça e da 

profundidade de corte separadamente. 

 

Pelo gráfico acima, percebe-se que as tensões longitudinais possuem uma alta 

sensibilidade em relação às variações na velocidade, de tal forma que a elevada queda na 

magnitude das tensões trativas ocorre devido ao aumento de vw de 10 m/min para 16 m/min. 

Diferentemente, nota-se a influência reduzida da variação da profundidade de corte na 

magnitude das tensões, principalmente ao se constatar que a curva representativa da 

profundidade é praticamente horizontal, quando comparada à inclinação da curva da 

velocidade da peça, em termos proporcionais. 

Por fim, vale ressaltar que, quando se leva em consideração a média das tensões, o 

estado final das tensões longitudinais se revelou mais trativo do que o estado das tensões 

transversais, sendo que, neste último, o aumento da velocidade da peça provocou uma 
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mudança na natureza das tensões, enquanto que, no primeiro, ocorreu apenas a queda de 

magnitude das mesmas. 

 

4.2 ANÁLISE DA RUGOSIDADE 

 

Os resultados das análises de rugosidade (Ra) podem ser verificados nas Figuras 4.9 

a 4.14, que representam os mapas do comportamento da rugosidade em cada uma das 

superfícies retificadas, e estão agrupadas de modo a possibilitar a comparação das superfícies 

de duas amostras com a mesma profundidade de corte e diferentes velocidades da mesa. 

 

 

Figura 4.9: Mapa da rugosidade nas superfícies retificadas amostras 1 e 4. 

 

 

Figura 4.10: Mapa da rugosidade nas superfícies retificadas amostras 2 e 5. 

 

 

Figura 4.11: Mapa da rugosidade nas superfícies retificadas amostras 3 e 6. 
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Figura 4.12: Mapa da rugosidade nas superfícies retificadas amostras 7 e 10. 

 

 

Figura 4.13: Mapa da rugosidade nas superfícies retificadas amostras 8 e 11. 

 

 

Figura 4.14: Mapa da rugosidade nas superfícies retificadas amostras 9 e 12. 

 

A análise das Figuras 4.9 a 4.14 permite perceber que a rugosidade das superfícies 

variou entre 0,04 μm e 0,14 μm. As cores neutras simbolizam uma menor rugosidade, e, por 

consequência, um acabamento de superfície de melhor qualidade, enquanto que as partes com 

um tom policromático (com cores vivas) representam uma rugosidade mais elevada, ou seja, 

uma superfície com maior grau de irregularidades. Dessa forma, a cor roxa reproduz as 

regiões da superfície com a menor rugosidade encontrada, o que ocorreu predominantemente 

nas amostras com velocidade de 16 m/min, enquanto que a cor laranja é a rugosidade mais 

alta, o que se verificou quase que exclusivamente nas amostras de 10 m/min. 

Ao se comparar as rugosidades das amostras 1 e 4 da Figura 4.9, fica claro que a 

qualidade superficial da amostra 1 é significativamente melhor que a qualidade superficial da 

amostra 4, já que nesta a rugosidade é maior que naquela. Esse resultado é esperado, já que a 

amostra 1 foi retificada com uma velocidade maior (16 m/min) que a velocidade da amostra 4 
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(10 m/min). Nesse sentido, a amostra 1 (Figura 4.9) apresenta um mapa de rugosidade 

monocromático, com cores quase que exclusivamente neutras, onde há a predominância do 

azul escuro e até mesmo o roxo, ao passo que a amostra 4 apresenta regiões de cores 

esverdeadas e amareladas, resultante de uma retificação com velocidade reduzida. 

Esse padrão continua nas amostras 2 e 5 (Figura 4.10) e 3 e 6 (Figura 4.11). As 

amostras 2 e 3, com velocidade de 16 m/min, apresentam, de um modo geral, um mapa de 

rugosidade com uma qualidade de superfície mais elevada que a das amostras 5 e 6, que 

possuem uma velocidade de 10 m/min. 

O comportamento é mantido independentemente da profundidade de corte utilizada. 

Ao se analisar a Figura 4.14, amostras 9 e 12 (que possuem uma profundidade de corte de 0,1 

mm), observa-se também que a amostra 9 (vw = 16 m/min) possui uma rugosidade menor, 

com a prevalência de cores escuras, enquanto que a amostra 12 apresenta uma superfície com 

pior qualidade (cores vivas). A mesma relação é observada nas amostras 7 e 10 (Figura 4.12) 

e 8 e 11 (Figura 4.13). 

Ademais, é possível dizer que os valores absolutos de rugosidade encontrados (0,04 -

0,14 μm ) estão dentro do esperado, visto que o processo de retificação é uma usinagem que 

produz um ótimo acabamento superficial, e que tende a manter valores baixos de rugosidade 

na faixa de 0,1 μm a 2 μm, a depender dos parâmetros de corte utilizados, bem como de 

outros fatores como o tipo de rebolo, de fluido de corte e propriedades do material retificado 

(PUERTO et al., 2013). 

Além disso, é importante salientar que, mesmo nas amostras com velocidade da mesa 

de 16 m/min, é possível observar regiões (embora em pequeno número) na quais há a 

presença de cores esverdeadas e até amareladas, característica de valores mais elevados de 

rugosidade, resultando em pequenas áreas com uma qualidade não tão boa quando comparada 

com a do restante da mesma superfície. Apesar da aparente inconsistência, o fato pode ser 

explicado por imperfeições na etapa de retificação, notadamente a utilização de fluido de 

corte com uma vazão não contínua e não constante. 

Nesse sentido, a rugosidade média aritmética da amostra poderia ser menor caso 

fosse utilizado um controle da aplicação do fluido de corte com maiores valores de pressão e 

vazão. Dessa forma, haveria um maior desgaste no topo dos grãos abrasivos, e, 

consequentemente, o material sofreria um menor riscamento (BIANCHI et al., 2003). 
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De forma semelhante à análise das tensões residuais, a Tabela 4.5 mostra os 

resultados dos testes estatísticos para o estudo da rugosidade. 

 

 

Tabela 4.5: Testes estatísticos da rugosidade. 

Teste Estatístico Valor-p 

Normalidade dos Resíduos 

Kolmogorov-Smirnov com correção de 

Lilliefors 
0 

Shapiro-Wilk 0 

Homogeneidade das variâncias Levene 0 

 

Como os resultados para o valor-p tendem a zero, e, portanto, são menores que 0,05, 

rejeitam-se as hipóteses de normalidade dos resíduos e de homogeneidade das variâncias. 

Contudo, a partir de estudos realizados utilizando a técnica de Monte Carlo, verifica-se que 

tais violações não trazem consequências graves para as conclusões acerca do conjunto de 

dados sob avaliação. Assim, utiliza-se a estatística paramétrica na avaliação dos dados 

(Tabela 4.6). 

 

Tabela 4.6: Teste paramétrico de análise de variâncias para a rugosidade Ra. 

Parâmetro de Corte Valor-p 

Velocidade da peça 3,1117 x  

Profundidade de corte 0,1457 

 

Quanto mais próximo de zero for o valor-p, maior a influência do parâmetro 

avaliado. Assim, a velocidade superficial da peça influencia a rugosidade da superfície de 

forma mais significativa que a profundidade de corte. Tal entendimento pode comprovado 

pela análise das Figuras 4.15 e 4.16. 
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Figura 4.15: Rugosidade em função da velocidade da peça e da profundidade de corte. 

 

A Figura 4.15 retrata a influência da velocidade da peça e da profundidade de corte 

na qualidade superficial das amostras retificadas. Pela observação da Figura 4.15, é possível 

constatar que, na média, a influência da velocidade da peça na rugosidade superficial é maior 

que a influência da profundidade de corte. 

Entretanto, em uma análise mais detalhada, percebe-se que, ao se utilizar uma 

velocidade da peça mais baixa, uma variação na profundidade de corte é responsável por 

impactar a rugosidade de forma mais significativa do que quando se utiliza uma velocidade 

mais elevada. Pelo gráfico, para uma velocidade fixa de 10 m/min, as curvas (vermelha e azul, 

com profundidades de corte de 0,05 mm e 0,1 mm, respectivamente) estão espaçadas, o que 

significa que, para esta velocidade, uma alteração na profundidade de corte causa efeitos mais 

expressivos na rugosidade. Para vw = 16 m/min, contudo, as curvas estão muito próximas uma 

da outra, concluindo-se que, ao aumentar-se a velocidade da peça, o efeito de uma variação da 

profundidade de corte na rugosidade superficial é cada vez menor. 

 



50 

 

 

Figura 4.16: Rugosidade em função da velocidade da peça e da profundidade de corte 

separadamente. 

 

A Figura 4.16 evidencia de forma mais clara a maior influência que a alteração da 

velocidade da peça possui na rugosidade da superfície retificada, quando comparada ao 

impacto de uma variação na profundidade de corte. 

Nesse sentido, compreende-se que a curva da velocidade da peça é mais inclinada 

enquanto que a curva da profundidade de corte possui uma inclinação bem menor. Assim, 

uma modificação na velocidade é responsável por uma variação proporcionalmente maior na 

rugosidade. Ao mesmo tempo, uma mudança na profundidade de corte causa uma alteração 

proporcionalmente menor na qualidade superficial. 

Por fim, é importante reiterar que a alteração da profundidade de corte possuiu 

influência mais significativa na rugosidade superficial para valores mais baixo de velocidade 

superficial da peça. 

 

4.3 ANÁLISE DA MICRODUREZA 

 

Os resultados obtidos nos ensaios de microdureza Vickers (HV) estão apresentados 

na Tabela 4.7. 



51 

 

Tabela 4.7: Microdureza Vickers (HV) das amostras. 

Amostra 
Microdureza Vickers (HV) 

1 2 3 4 5 Média 

1 329,4 299,3 320,3 311,8 325,2 317 

2 304,3 307,4 315,1 322,5 318,6 314 

3 310,1 303,5 322,2 329,8 308,8 315 

4 364,3 352,3 368,7 345,1 370,2 360 

5 360,3 358,3 350,6 365,8 372,5 362 

6 325,3 323,7 325,4 339,2 329,5 329 

7 362,3 370,9 345,3 358,3 320,2 351 

8 366,3 337,6 348,7 335,3 372,1 352 

9 328,8 356,4 330,5 340,2 359,6 343 

10 336,1 328,5 340,3 317,8 310,6 327 

11 325,4 312,1 302,8 304,3 330,5 315 

12 318,7 295,3 310,6 307,1 301,5 307 

 

Graficamente, a microdureza Vickers das amostras se comporta conforme 

apresentado nas Figuras 4.17, 4.18, 4.19 e 4.20. 

 

 

Figura 4.17: Microdureza Vickers amostras 1, 2 e 3. 
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Figura 4.18: Microdureza Vickers amostras 4, 5 e 6. 

 

Analisando a Figura 4.17, é possível perceber que as amostras 1, 2 e 3 apresentam 

uma microdureza em torno de 315 HV, para uma velocidade da mesa de 16 m/min e uma 

profundidade de corte de 0,05 mm. Já a Figura 4.18 (vw = 10 m/min, ap = 0,05 mm) 

demonstra que as amostras 4 e 5 possuem uma microdureza de cerca de 370 HV, enquanto 

que para a amostra 6 esse valor é de 330 HV, aproximadamente. Assim, o aumento da 

velocidade da mesa foi responsável por uma queda na microdureza das amostras. 

 

Figura 4.19: Microdureza Vickers amostras 7, 8 e 9. 
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Figura 4.20: Microdureza Vickers amostras 10, 11 e 12. 

 

A partir da observação da Figura 4.19, compreende-se que as amostras 7, 8 e 9 

apresentam uma microdureza por volta de 350 HV, para uma velocidade de 16 m/min e 

profundidade de corte de 0,1 mm. De forma análoga, as amostras 10, 11 e 12 (Figura 4.20, vw 

= 10 m/min, ap = 0,1 mm) possuem uma microdureza de, aproximadamente, 325 HV, 315 HV 

e 305 HV, respectivamente, obtendo-se uma média de 315 HV. Comparando esses resultados 

com os das Figuras 4.17 e 4.18, nota-se que o aumento da profundidade de corte de 0,05 mm 

(Figuras 4.17 e 4.18) para 0,1 mm (Figura 4.19 e 4.20) foi responsável por reduzir a 

microdureza das amostras, de 370 HV para 350 HV (Figuras 4.17 e 4.19, respectivamente), e 

de 330 HV para 315 HV ( Figuras 4.18 e 4.20, respectivamente). 
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5 CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho, que teve como objetivo o estudo da influência dos parâmetros 

de corte nas tensões residuais geradas na retificação de aço AISI 4340, com a adicional 

análise da qualidade de superfície, permite as seguintes conclusões: 

 

1. O aumento da velocidade da peça foi responsável por uma redução na magnitude das 

tensões residuais trativas, devido ao menor aporte térmico gerado por um baixo tempo de 

contato entre o rebolo e a peça. Em alguns casos, o aumento da velocidade da peça 

resultou na mudança da natureza das tensões. 

2. Durante o processo de retificação, a influência da variação da velocidade da peça nas 

tensões residuais se mostrou significativamente maior que o impacto causado pela 

alteração da profundidade de corte. 

3. A variação da velocidade da peça resultou em uma interferência consideravelmente maior 

na qualidade de superfície (rugosidade) quando comparada com a influência da 

profundidade de corte. 

4. Para velocidades menores, a variação da profundidade de corte causou um maior impacto 

na rugosidade, enquanto que para velocidades mais elevadas essa mudança não se mostrou 

significativa. 

5. Mantendo os demais parâmetros constantes, o aumento da profundidade de corte (de 0,05 

mm para 0,1 mm) foi responsável por reduzir a microdureza Vickers (HV) das amostras. 
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6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

A fim de dar continuidade ao trabalho, é possível fazer as seguintes sugestões que 

complementariam os resultados obtidos:  

 

1.  Empregar, durante a retificação, refrigeração com jorro contínuo e vazão abundante. 

2. Utilizar, como parâmetro de corte adicional, uma velocidade da peça intermediária, além 

de outros parâmetros de usinagem, como a velocidade de corte.  

3.  Realizar o estudo da influência, nas tensões residuais, da utilização de outros tipos de 

rebolo e de fluidos de corte. 

4.  Realizar o estudo dos parâmetros de corte ótimos para a obtenção de tensões residuais 

compressivas na superfície retificada. 
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