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RESUMO 

 

O processo de retificação apresenta grande importância dentro da indústria metal 

mecânica, por se tratar de um processo de usinagem de acabamento de peças. O aço   

Cr-Mo, P91, é um importante material usado na indústria de produção de energia, 

principalmente a nuclear, entretanto, pouco estudado do ponto de vista da usinagem de 

componentes mecânicos. Assim sendo, o presente trabalho analisa os efeitos dos 

parâmetros de corte nas tensões residuais superficiais geradas no processo de retificação 

plana, usando rebolo de óxido de alumínio. As tensões residuais foram medidas por 

difração de raios-X, pelo método do sen2ψ. Foram feitas análises de rugosidade média 

Ra a fim de caracterizar a integridade das superfícies. Os resultados mostraram que a 

retificação gerou tensões residuais compressivas, as quais podem aumentar a vida em 

serviço dos componentes usinados.  

 

Palavras-Chave: Aço Cr-Mo; aço P91; retificação plana; tensões residuais; técnica de 
difração de raios-X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The grinding process has great importance within the metalworking industry, as it is a 

machining process for finishing workpieces. The Cr-Mo steel, P91, is an important 

material used in the energy production industry, mainly nuclear, but little studied in 

terms of the machining of mechanical components. Thus, the present work analyzes the 

effects of cutting parameters on the superficial residual stresses generated during 

grinding process using an aluminum oxide grinding wheel. The residual stresses were 

measured using X-ray diffraction, using the sin2ψ method. The average roughness Ra 

was analyzed to characterize surface integrity. The results showed that the grinding 

process generated compressive residual stresses, which can increase the life in service 

of the machined components. 

 

 

Key-Words: Cr-Mo steel; P91 steel; grinding; residual stresses; X-ray diffraction 
technique. 
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1  INTRODUÇÃO 
 

Novos materiais são criados para corresponder às exigências cada vez mais 

rigorosas quanto à resistência mecânica e ao comportamento em serviço da indústria 

metal mecânica e para propiciar aumento da relação resistência mecânica/peso das 

estruturas, que podem possibilitar em redução de custos do projeto.  

O aço ASTM P91, desenvolvimento recente é classificado como novo material 

de alta qualidade, em virtude de suas excelentes propriedades mecânicas em 

temperaturas elevadas, aliadas à boa trabalhabilidade e soldabilidade. Usado para 

aplicações em usinas de energia e no setor nuclear, é caracterizado por ser um aço com 

grande resistência à corrosão e à fluência (CHUVAS, 2010). 

Está bem estabelecido que as tensões residuais estão presentes em todos os 

processos de fabricação mecânica e são oriundas dos carregamentos mecânicos e 

térmicos presentes nestes processos. Assim sendo, o conhecimento sobre as tensões 

residuais existentes nos componentes, estruturas e tubulações é fundamental, uma vez 

que essas influenciam diretamente a vida útil do material. As tensões trativas são 

consideradas deletérias, tendo em vista que podem se somar às tensões de 

carregamentos em serviço, o que aumenta o risco de falha prematura, ao contribuir para 

a nucleação e propagação de trincas. Por outro lado, tensões residuais compressivas são 

benéficas, podendo aumentar a vida em fadiga e a resistência à corrosão, dado que, ao 

contrário das trações residuais trativas, dificultam a nucleação e propagação de trincas 

(BARSOUM, 2008).  

De forma geral, o processo de retificação é aquele que proporciona o 

acabamento em peças, tendo em vista que essas serão usadas em serviço. As tensões 

residuais encontradas em peças após a operação de acabamento serão as mesmas que 

serão apresentadas em operação e devem ser de tal sorte que não representem riscos ao 

funcionamento de um equipamento ou mecanismo da qual elas pertencem. Como já foi 

dito, é bem fundamentado na literatura a importância que as tensões residuais sejam, em 

sua maioria, compressivas, uma vez que essas sugerem uma maior vida e mais 

segurança na operação. Já é conhecido que os efeitos térmicos geradas na retificação são 

os maiores responsáveis pela produção de tensões residuais nas camadas superficiais, 

que estão relacionadas à velocidade do rebolo (velocidade de corte), que quanto mais 
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altas, mais compressivas serão as tensões residuais, dado que prevalecerão deformações 

plásticas (BALART et al., 2013). 

O objetivo do presente trabalho é analisar as tensões residuais geradas na 

retificação plana de amostras de aço P91, assim como avaliar a influência dos 

parâmetros de corte nas tensões geradas e analisar a qualidade superficial das amostras 

retificadas. Considerando que existem poucos estudos relacionados ao tema na 

literatura, este trabalho vem preencher uma lacuna nesta área de conhecimento. 
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2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1 AÇOS Cr-Mo 

Os aços ligados ao Cr-Mo começaram a ser utilizados na década de 1920 nas 

indústrias de geração de energia, químicas e petroquímicas. A necessidade de materiais 

cada vez mais capazes de resistir a altas temperaturas, à fluência e à fadiga, impulsionou 

as pesquisas para o desenvolvimento de tais aços. A adição de molibdênio aos aços 

levou ao acréscimo de resistência à fluência dos mesmos, por este ser um elemento 

endurecedor por solução sólida. Entretanto, a perda de ductilidade com o aumento do 

teor deste elemento e a limitação do uso em temperaturas elevadas, devido à 

decomposição dos carbetos de ferro para temperaturas superiores a 500°C, estimularam 

o desenvolvimento dos aços ligados ao cromo e molibdênio (Cr-Mo). A inserção de 

cromo às ligas permitiu a utilização em temperaturas acima dos 500ºC, por possibilitar a 

formação de carbetos mais estáveis, além de conferir um aumento da resistência à 

oxidação e corrosão (VON HAGEN & BENDICK, 2001). 

Dentro desse espectro de aços, o aço ASTM P91 ou aço ferrítico-martensítico 

9Cr-1Mo foi desenvolvido para substituir aços ferríticos baixa liga como o 1Cr-0,5Mo 

(ASTM P12) e 2,25Cr-1Mo (ASTM P22). Esse aço apresenta uma grande vantagem em 

relação aos aços ferríticos de baixa liga por terem um coeficiente de expansão térmica 

menor, melhores propriedades mecânicas e maior resistência à corrosão em altas 

temperaturas (ABRO & LEE, 2017). Esse tipo de aço é utilizado em operações de altas 

temperaturas, uma vez que contêm 9 % de cromo, além de  1 % de Mo e V, elementos 

responsáveis pela resistência à fadiga e à fluência, fenômeno pelo qual os materiais se 

deformam quando sujeitos a elevadas tensões combinadas com elevadas temperaturas. 

O aço P91 também é utilizado na fabricação de matrizes de forjamento e fundição, 

flanges e tubos, que trabalham a uma temperatura entre 550 °C a 650 °C (JANDA et al., 

2012). A Tabela 2-1 apresenta a faixa de composição química do aço P91. 
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Tabela 2-1 – Faixa de composição química do aço P91 (% de peso). 

C Si Mn P(máx) S(máx) Cr Ni(máx) 

0,08-0,12 0,2-0,5 0,3-0,6 0,02 0,01 8,0-9,5 0,4 

Mo V N Al(máx) Nb Ti(máx) 
 

0,85-1,05 0,18-0,25 0,03-0,07 0,04 0,06-0,1 0,01 
 

Fonte: ASTM A355, 2015. 

 

A principal aplicação do aço P91 é nas indústrias de produção de energia, tendo 

um grande enfoque no setor nuclear. A princípio, o P91 foi desenvolvido para a 

fabricação de tubulações para usinas termoelétricas e nucleares, onde os vapores 

oriundos da produção saem dessas tubulações a temperatura e pressão na faixa de 

600 °C e a 230 bars, respectivamente. O interesse em aços ferríticos martensíticos em 

aplicações nucleares alavancou o seu desenvolvimento nos últimos anos. A fim de 

aumentar a produtividade em uma usina nuclear, deve-se aumentar o ciclo de operação 

e, com isso, diminuir o dano por fadiga dos componentes. Dessa forma, aços de alta 

resistência podem oferecer o benefício adicional de reduzir a espessura da parede da 

tubulação, aumentando sua flexibilidade de trabalho e diminuindo o gradiente de 

temperatura na espessura da seção. O uso de tais aços pode significar diminuição de 

54 % da espessura da seção e 65 % de peso, comparado com aços ferríticos 

convencionais, como o 2,25Cr-1Mo (JANDA et al.., 2010). 

Apesar das vantagens, o aço P91 apresenta algumas características negativas. 

Sua microestrutura deve ser controlada precisamente durante o tratamento térmico 

inicial e, caso não haja esse controle, operações como soldagem, dobramento e 

forjamento reduzirão as propriedades em alta temperatura do aço (JANDA et al., 2010).  

A Tabela 2.2 apresenta as propriedades mecânicas do aço P91. 

 

 

 



17 
 

 

Tabela 2-2 – Propriedades mecânicas do aço P91. 

σLE (MPa) σLR (MPa) Alongamento (%) 

415 585 19 

Fonte: ASTM, 2015. 

 

2.2 USINAGEM 

A usinagem é definida por ser a aplicação de esforços ou processos mecânicos 

ou químicos a fim de alterar a geometria, propriedades e/ou a aparência de 

uma  matéria-prima para que sejam feitas partes de um produto. Ao conferir à peça a 

forma, ou as dimensões ou o acabamento, ou ainda uma combinação qualquer destes 

três itens, produzem cavaco. Cavaco é definido como a porção de material da peça, 

retirada pela ferramenta, caracterizando-se por apresentar forma geométrica irregular. 

Os processos para a conclusão da usinagem envolvem a combinação de maquinário, 

ferramentas, potência e trabalho (GROOVER, 2014). 

Dentre as principais características da usinagem, estão a obtenção de alta 

qualidade superficial em peças trabalhadas, grande variabilidade de geometrias 

possíveis de serem obtidas, enorme gama de tipos de materiais utilizados, obtenção de 

tolerâncias dimensionais e espaciais de pequenos valores com uma elevada velocidade 

de produção. Como o calor gerado durante o corte é intenso, a utilização de fluidos de 

corte, tanto para refrigeração quanto para lubrificação, muitas vezes se faz necessária 

para a dissipação de calor e diminuição do atrito (OLIVEIRA, 2007). 

Existem variadas operações englobadas pelo conceito e classificadas como 

usinagem. Dentre as operações convencionais são consideradas o torneamento, o 

fresamento, a furação e a retificação. Dentre as operações não convencionais pode-se 

citar a usinagem a laser, usinagem por ultrassom, usinagem química (GROOVER, 

2014). 
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2.2.1  Retificação 

 

A retificação é uma das mais comuns operações de usinagem que é utilizada sob 

a ação de um material abrasivo como ferramenta de corte. Sua principal característica é 

a obtenção de uma alta qualidade superficial, tolerâncias geométricas e dimensionais, 

sendo, pois é considerada uma operação de acabamento. Normalmente, é caracterizada 

pela utilização de grandes velocidades e uma baixa profundidade de corte. 

 A máquina ferramenta utilizada na retificação é chamada retificadora e sua 

ferramenta de corte é chamada de rebolo. O rebolo trata-se da junção de materiais 

abrasivos por meio de um aglomerante. A utilização do rebolo e seu formato dependem 

inteiramente do tipo de abrasivo e aglomerante, como também do tamanho dos grãos. O 

material abrasivo é selecionado dependendo do material a ser usinado, sendo, por 

exemplo, usados materiais como óxido de alumínio, nitreto cúbico de boro (CBN) e 

diamante. Na escolha de um rebolo devem ser considerados cinco parâmetros para 

análise, a saber: o tipo de material abrasivo, a granulometria, o 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, 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 como abrasivo o 

nitreto cúbico de boro (CBN), para materiais endurecidos, e o diamante, para materiais 

endurecidos e cerâmicas (MENDES, 2011). 

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

plana. Quanto ao seu movimento, a retificação pode ser manual, semi-automática e 

automática. 
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a) Retificação Plana – 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 utiliza a parte plana do rebolo (rebolo tipo anel), conforme Figura 2.1 

(MAGNANI, 2013). 

 

 

Figura 2.1 –  Quatro tipos de retificação plana: (a) eixo horizontal com 

movimento alternativo da mesa, (b) eixo horizontal com mesa giratória, (c) eixo vertical 

com movimento alternativo da mesa, e (d) eixo vertical com mesa giratória. (Fonte: 

GROOVER, 2015 – modificada) 

 

Retificação Cilíndrica – 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 (Figura 2.2). Já na 
retificação cilíndrica interna, com a peça e rebolo em movimento, a retirada de 
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material acontece por avanço transversal ou por avanço de mergulho 
(MAGNANI, 2013). 

 

Figura 2.2 –  Dois tipos de movimento de avanço na retificação cilíndrica 

externa: (a) avanço transversal e (b) avanço de mergulho. (Fonte: GROOVER, 2015 – 

modificada) 

 

b) 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 (Figura 2.3). Esse tipo 

de retificação é muito utilizado para a produção em série, devido ao menor 

tempo de usinagem (MAGNANI, 2013). 

 

Figura 2.3 –  Retificação sem centro externa. (Fonte: GROOVER, 2015 – 

modificada) 

 

A operação de retificação é realizada a partir do momento em que existe o 

contato do grão abrasivo com o material da peça. Cada grão do rebolo corta um cavaco 

individualmente, o qual é assumido uma geometria triangular. A remoção de material 



21 
 

 

ocorre em forma de cavacos finos, o que é realizada por grande quantidade de arestas de 

corte distribuídas e orientadas ao acaso na superfície de corte do rebolo. 

Durante as etapas de formação de cavaco no processo de retificação, uma grande 

quantidade de energia é convertida em calor, o que ocasiona elevadas temperaturas na 

região de corte. Como resultado a peça é submetida a solicitação térmica, que pode 

levar até ao comprometimento da sua integridade superficial com o surgimento de 

fissuras, distorções, tensões residuais trativas de elevada magnitude e 

não-conformidades dimensionais (BIANCHI et al., 2003). 

A granulometria do rebolo 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 têm-se o aglomerante vitrificado, 

feitos à base de argila e que não reagem com água e óleo (fluidos de corte), o 

aglomerante resinóide, de alta dureza para usinagens de alta velocidade, e o aglomerante 

de borracha, mais flexível. Também podem ser usados os aglomerantes silicosos, 

fabricados de silicato de sódio (Na2SO3), e os metálicos, de bronze, 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 os 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 
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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). 

Comercialmente, retificação é o processo mais utilizado para acabamento. A 

qualidade superficial é afetada pelo tamanho individual dos cavacos formados durante a 

operação. Tem sua grande utilização na indústria aeroespacial e na automotiva, onde 

acabamentos e tolerâncias mais estreitas são de extrema necessidade para a grande 

competição. Como normalmente é utilizado como operação de acabamento, as 

propriedades das camadas superficiais criadas durante a operação influenciam 

diretamente nas propriedades funcionais como a resistência a fadiga, à abrasão e à 

corrosão (KRUSZYNSKI et al., 2001).  

 

2.2.2 Parâmetros de Corte na Retificação 
 

Parâmetros de corte são grandezas numéricas que representam valores de 

deslocamento da ferramenta ou da peça, adequados ao tipo de trabalho a ser executado, 

ao material a ser usinado e ao material da ferramenta. Os parâmetros ajudam a obter 

uma perfeita usinagem por meio da utilização racional dos recursos oferecidos por 

determinada máquinaferramenta (GROOVER, 2015). 

Movimento relativo é requerido entre a ferramenta e a peça para que haja 

usinagem. No caso da retificação, a ferramenta, chamada rebolo, está relacionada a certa 

velocidade de corte, sendo nesse caso, a velocidade periférica de rotação do rebolo Vc, 

mostrada na Equação 2.1:  

 

𝑉 =  𝜋𝐷𝑛 (2.1) 

Em que Vc = velocidade superficial do rebolo, m/min; D = diâmetro do rebolo, 

m; n = rotação do rebolo, rev/min.  

A distância percorrida pelo rebolo no caminho horizontal em direção a peça é 

conhecida e chamada de avanço. A velocidade a qual a peça percorre o avanço é 

conhecida como velocidade de avanço Vf. Enquanto a distância que a ferramenta 
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penetra na peça é conhecida como profundidade de corte ap. Essa três características são 

conhecidas como os parâmetros de corte na retificação (GROOVER, 2015). Outras 

características como o comprimento do cavaco, o diâmetro do rebolo e a área da região 

geradora de calor durante o corte também são considerados parâmetros de corte durante 

a retificação (BIANCHI et al., 2004). 

Em termos gerais, ao utilizar baixas velocidades de cortes, altos avanços e alta 

profundidade de corte, a superfície obtida se caracteriza por ter alta rugosidade e baixa 

qualidade superficial, conhecido como desbaste (GROOVER, 2015). Enquanto, ao 

utilizar altas velocidades de corte, com pequenas velocidades de avanço e baixa 

profundidade de corte, o processo de acabamento é caracterizado. A retificação é uma 

operação de acabamento em si, porém, alterações em seus parâmetros causam 

diferenças na integridade superficial, alterando sua rugosidade (PUERTO et al., 2013). 

Além dessas três características básicas, outros aspectos como o tipo de rebolo, o 

tipo de fluído de corte também são fatores responsáveis pela caracterização do processo 

de retificação (PALA et al., 2008). Os fluidos de corte, quando aplicados de maneira 

correta, permitem refrigeração da peça como um todo, segundo Bianchi et al. (2004), 

ajudando a controlar erros dimensionais e erros de forma pela menor solicitação térmica 

da peça. Sobre os tipos de rebolo é dito que rebolos super-abrassivos, como os CBN, 

tendem a produzir superfícies de melhor qualidade, juntamente com tensões residuais 

compressivas, enquanto rebolos de óxido de alumínio tendem a trações trativas. 

 

2.2.3  Fluídos de corte 
 

Convencionalmente, fluídos de corte têm sido usados como lubrificantes e 

refrigerantes para a resolução de problemas relacionados a suas funções. Eles são 

utilizados durante o processo de usinagem, com a finalidade de melhorar as condições 

de corte e processos tribológicos, que ocorrem durante o contato da ferramenta com a 

peça. Além disso, a sua utilização na usinagem é responsável por aumentar a vida da 

ferramenta, melhorar a condição da superfície de trabalho, facilitar o escoamento do 

cavaco. Contudo, suas principais funções são reduzir a temperatura de corte e o desgaste 

por atrito (LIEW et al., 2017). 

Segundo Liew et al. (2017), os fluídos podem ser dos seguintes tipos: 
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 Fluidos integrais: são produzidos inteiramente por óleos minerais ou óleos 

vegetais, e sua utilização principal é para a lubrificação, tendo pouca capacidade de 

refrigeração. São inflamáveis, têm pouca eficiência a altas velocidades de corte e custo 

relativamente alto. 

 Óleos solúveis: são uma mistura entre um óleo e água, sendo mais eficientes 

em termos de refrigeração que óleos simples, porém perdem em termos de lubrificação. 

São adequados para utilização em torneamento, fresamento e retificação, podendo ser 

utilizados para materiais duros e em altas velocidades de corte.  

 Semissintéticos: em termos de desempenho, não diferem dos óleos solúveis, 

porém a sua diferença está na composição, já que 30 % ou menos da sua composição 

contem material orgânico ou solúvel em água. A adição de óleos emulsificados em 

fluído sintéticos resulta em fluídos semissintéticos, os quais apresentam propriedades 

combinadas de ambos. 

 Sintéticos: são líquidos químicos contendo material inorgânico solúveis em 

grandes quantidades de água ou oferecem um desempenho de refrigeração superior. 

 Biodegradáveis: estão em crescente uso, gradualmente substituindo os 

fluidos sintéticos. Apresentam as menores taxas de poluição, podem prover grande 

confiabilidade e economia. 

A eficiência da refrigeração é intrínseca da estratégia, sendo uma importante 

parte da lucratividade da produção metal mecânica. Os requerimentos para ela são 

considerados por Anton et al. (2015)  como redução do calor produzido na produção, 

transporte de cavaco, redução do atrito, redução da formação de gume postiço e 

proteção contra corrosão da peça e da máquina. 

Levando em consideração uma fabricação classificada como “limpa”, 

lubrificantes ganham relevância. Fluídos de corte biodegradáveis que conseguem a mais 

baixa quantidade de poluição podem prover alta confiabilidade e economia. É preciso 

considerar, também, que a produção de fluídos de corte biodegradáveis é mais limpa, 

polui menos o ar, diminuindo o risco ocupacional (DEBNATH et al., 2016). 

Em processos de fabricação usando aplicação de fluido convencional, 15-17 % 

do custo de produção está associado ao custo do fluido (KLOCKE & EISENBLÄTTER, 

1997). Pesquisas demonstram que o custo associado aos fluidos de corte é 

frequentemente maior do que aqueles com ferramentas de corte. Além disso, a 
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eliminação ou minimização de sua utilização é desejável tanto economicamente quanto 

ambientalmente. Alternativas mais amigáveis ecologicamente, como a mínima 

quantidade de lubrificação (MQL) e usinagem criogênica, por exemplo, são buscadas. 

(GAJRANI et al., 2017). 

Comparada à condição de usinagem a seco, a técnica MQL tem aumentado 

substancialmente a qualidade de peças retificadas. Essa técnica é considerada 

intermediária entre a lubrificação convencional e a usinagem a seco. Muitos benefícios 

a partir de sua aplicação na indústria metal mecânica, especialmente em retificação, são 

encontrados na literatura. MQL combina a funcionalidade da lubrificação com uma 

quantidade extremamente baixa de fluido (20-250 mL/h) (DAMASCENO et al., 2016). 

Essa pequena quantidade de fluido é aplicada no contato rebolo-peça, sendo suficiente 

para reduzir o atrito, minimizando a geração de calor pela manutenção da ferramenta 

dentro de um intervalo de temperatura que não impacta em seu desempenho. 

(TAWAKOLI et al., 2009). 

Hafenbraeld e Malkin (2000) calcularam o desempenho da técnica MQL na 

retificação cilíndrica em comparação às técnicas convencionais (óleo solúvel com 5 % 

de concentração e vazão a 5,3 L/min) e observaram que o MQL foi responsável pelas 

menores forças de corte, energia específica e desgaste da ferramenta. Entretanto, esses 

autores concluíram que a rugosidade superficial (Ra) foi significantemente mais alta. 

Klocke e Eisenblaetter (2000) também concluíram que a técnica MQL não foi tão 

efetiva quanto à lubrificação convencional em termos de qualidade superficial das peças 

usinadas, o que foi atribuído ao seu fraco desempenho, principalmente na dificuldade do 

MQL em remover o calor da zona de retificação. 

 

 

 

2.2.4 Usinabilidade dos aços 
 

O estudo que relaciona o comportamento do material sob corte é determinado 

como usinabilidade. Assim sendo, usinabilidade deve ser entendida como um sistema de 

propriedades os quais depende de interações complexas entre a peça, o material da 

ferramenta, o fluído de corte e as condições de corte. Usinabilidade não é somente uma 
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propriedade, mas a forma com que o material se comporta durante a usinagem. Com 

isso, ela não é apenas um parâmetro, e seu aumento é caracterizado por, ao menos, 

melhorar a qualidade superficial, melhor controle da formação de cavaco, redução das 

forças de corte e potência consumida, diminuição da temperatura de corte. De acordo 

com sua duração, os teste de usinabilidade são caracterizados em curtos ou longos, 

sendo os seus resultados apresentados usando a Equação de Taylor (LOBATO et al., 

2014). 

Entretanto, variações da usinabilidade são regulamente observadas em diferentes 

partes em um mesmo lote de material, no caso de aços endurecidos. Um aumento de 

desgaste de ferramenta e/ou um diminuição da taxa de rompimento do cavaco gera 

paradas imprevistas em centros automáticos de usinagem. Por essa razão, é importante 

estabelecer conhecimento sobre como um material especificado deve ser modificado a 

fim de criar uma melhor robustez e uma produção previsível com foco na usinabilidade 

(BJÖRKEBORN et al., 2010). O aço P91 é considerado um aço de baixa usinabilidade. 

Como existem poucos estudos em usinagem para o aço P91 e dado às característica 

semelhante quanto à quantidade de cromo na liga com os aços inoxidáveis, em geral, as 

características para processos de usinagem são as mesmas para os aços inoxidáveis 

ferríticos martensíticos. Dessa maneira, é adequada a utilização de ferramentas de corte 

afiadas e baixa velocidade de corte, bem como altas profundidades de corte e avanço 

(JANDA et al., 2013). 

 

2.3  TENSÕES RESIDUAIS 
 

Segundo Macherauch e Kloss, em 1987, tensões residuais (TR) são tensões auto 

equilibradas existentes em materiais sob condições de temperatura uniforme e sem 

carregamento externo. Essas tensões sempre serão geradas caso haja uma região 

elasticamente heterogênea ou plasticamente deformada.   

 Caso algum material, contendo tensões residuais, seja externamente carregado, 

o estado de tensão verdadeiro será a combinação das tensões de carregamento e as 

tensões residuais. Essas tensões podem existir em qualquer tipo de peças rígidas, 

metálicas ou não (BENNING, 1989). 
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Segundo 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 

que o componente está submetido. É conhecido que as tensões de tração são 

prejudiciais, pois se somam as solicitações trativas aplicadas no material, contribuindo 

para propagação de trincas e diminuindo a vida em fadiga e 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 2.4 (BARSOUM 2008).  

 

Figura 2.4 – Superposição das tensões residual e aplicada. (Fonte: KULAZI, 

2007, modificado) 

 

Um sistema padronizado foi definido para classificar as tensões residuais em três 

tipos distintos, a saber: (MACHERAUCH & KLOSS, 1987). 

 Tensões residuais de primeira ordem: geralmente são macroscópicas, 

quase homogêneas em escala de vários grãos, sendo equilibradas por todo o 

corpo. Também são conhecidas como macro tensões residuais. 

 Tensões residuais de segunda ordem: são quase homogêneas em áreas 

microscópicas, em termos de um grão, sendo equilibradas por um número 

suficiente de grãos.  

 Tensões residuais de terceira ordem: são heterogêneas por áreas 

submicroscópicas do material em escalas atômica e são equilibradas em partes 

pequenas de um grão. 
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Normalmente, uma combinação dessas tensões determina a tensão residual total 

de uma peça, conforme Figura 2.5. 

 

Figura 2.5 – Superposição das TR dos tipos I, II e III. (Fonte: WITHERS & 

BHADESHIA, 2001) 

 

Existe uma grande gama de processos geradores de tensões residuais. Quaisquer 

combinações de processos mecânicos, térmicos e químicos podem ser responsáveis por 

essas tensões. Em todos os casos, a tensão residual originada depende da condição 

geométrica existente, dos processos de fabricação utilizados e dos parâmetros de 

tratamento térmico e mecânico. 

Um dos principais mecanismos de geração de tensões residuais é o carregamento 

elastoplástico heterogêneo, como é o caso de dobramentos. Em geral, processos de 

fabricação, definem geometricamente corpos sólidos, os quais criam ou modificam a 

adesão das partículas componentes. Outra importante fonte de tensões residuais é os 

processos de usinagem como retificação, fresamento, torneamento e métodos de junção 

de peças, especialmente a soldagem, como mostrado na Figura 2.6 (MACHERAUCH & 

KLOOS, 1987). 
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Figura 2.6 – Interação entre tempo, temperatura, deformação e microestrutura no 

material. (Fonte: BHADESHIA, 2002, modificado) 

 

Esses tipos de tensões residuais podem se sobrepor umas às outras, podendo 

apenas ser estimadas dentro de uma base proporcional. No entanto, ao aumentar o 

número de processos para a fabricação de determinada peça, um aumento intrínseco nas 

tensões residuais é observado (BENNING, 1989).  

 

2.3.1  Métodos de medição de tensões residuais 

 

As técnicas de medição de tensões residuais podem ser classificadas em 

destrutivas e não destrutivas e, para alguns autores, como Hilson et al.. (2009), ainda 

existem as técnicas parcialmente destrutivas, de acordo com o nível de dano introduzido 

no material estudado durante sua aplicação. São destrutivas as técnicas que, para 

obtenção de informações de deformação suficientes para a análise das tensões residuais 

existentes, comprometem ou impossibilitam o uso da amostra analisada. Por outro lado, 

as técnicas não destrutivas não precisam da remoção de material e, portanto não 

provocam qualquer tipo de dano durante a medição de tensões residuais. 

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 
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secciona mento 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 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 

raios-X, 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) e o método do ruído magnético Barkhausen (YELBAY et al., 2010). 

 

2.3.2 Método de medição por difrações de raios-X 
  

A tensometria por difração de raios-X tem como princípio a medição do 

espaçamento entre os planos da rede cristalina dos materiais, através do uso de feixes 

estreitos de raios-X. Este princípio é caracterizado, de uma maneira básica, pela 

incidência de um feixe monocromático sobre a superfície de um material, o qual será 

espalhado (difratado) e posteriormente detectado por um dispositivo. Num material 

policristalino, com granulometria fina e isento de tensões, o espaço entre os planos 

cristalinos não varia com a orientação desses planos. Pode-se calcular a deformação da 

rede cristalina caso o ângulo de difração para um material livre de tensões seja 

conhecido (Figura 2.7). 

 

Figura 2.7 – Princípios da medição por raios-X. (Fonte: CALLISTER, 2007, 

modificado) 
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Um feixe paralelo de raios-X de comprimento 𝜆 incide na superfície do material 

segundo um ângulo 𝜃. O ângulo do feixe difratado terá o mesmo valor 𝜃 do ângulo de 

incidência, caso a lei de Bragg seja satisfeita: 

 𝑛𝜆 = 2𝑑sin𝜃                      (2.2) 

Sendo: 

n = número inteiro conhecido por ordem de difração 

𝜆 = comprimento de onda do feixe incidente de raios-X 

d = distância entre os planos 

𝜃 = ângulo de interferência construtiva 

Caso o comprimento de onda do feixe incidente de raios-X seja constante, a 

alteração da distância entre os planos pela aplicação de uma tensão resultará em uma 

modificação no ângulo de difração (Figura 2.8). 

 

 

Figura 2.8 – Variação das distâncias interplanares de um material tensionado. 

(Fonte: LU, 1996, modificado) 

. 

Para a engenharia o interesse está nas tensões ao invés de valores de 

deformações, que precisam ser convertidos para tensões, com base na Lei de Hooke. A 
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teoria da elasticidade do material sólido, oriunda da mecânica dos sólidos, prevê as 

seguintes relações: 

Tensão: 

σ =
∆F

∆A
 

 (2.3) 

 

Deformação: 

 

ε =
∆

 
  

 

(2.4) 

 

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

Onde: E é o módulo de elasticidade do material. 

Dependendo de como as tensões residuais e os carregamentos aplicados atuam, 

podem existir vários estados de deformações e tensões uniaxial, biaxial e triaxial. 

Devido às condições de equilíbrio, o estado biaxial de tensões pode existir na superfície 

livre (sem carregamento), enquanto dentro do material podem se desenvolver estados 

triaxiais de tensões. 

Com o material sob tensão σ, a distância interplanar 𝑑0, varia de um valor Δ𝑑 = 

𝑑−𝑑0, sendo 𝑑 a distância interplanar no material tensionado, o que ocasiona a 

deformação 𝜀 = Δ𝑑/𝑑0 na rede cristalina do material. Nessas condições, a variação do 

ângulo de difração é igual a Δ𝜃, que pode ser medida pela técnica da tensometria por 

raios-X. Fazendo a diferenciação da lei de Bragg (Equação 2.1) obtêm-se a relação entre 

a deformação 𝜀 e o ângulo 𝜃 de difração: 

 

𝜀 = = −𝑐𝑜𝑡𝑔𝜃. 𝛥𝜃    (2.6) 

          

Para efeitos de adequação ao estado real de tensões, é utilizado um sistema de 

coordenadas polares (Figura 2.9). Então, da Equação 2.5 pode-se extrair que: 

 

𝜀(𝜑, 𝜓) = (𝑑 , − 𝑑 )𝑑 = 𝑐𝑜𝑡𝑔𝜃. (𝜃 , − 𝜃)   (2.7) 

    

ε =       (2.5) 



33 
 

 

Sabendo que: 

 

𝜀 , = (𝜎 . 𝑐𝑜𝑠 𝜑 + 𝜎 . 𝑠𝑒𝑛 𝜑). 𝜓 − 𝜇.
( )

   

 

(2.8) 

  

Mantendo fixo o ângulo 𝜑, e determinado a diferença entre as deformações em 

duas direções diferentes, segundo o ângulo 𝜓, tem-se: 

 

𝜀(𝜑, 𝜓 ) − 𝜀(𝜑, 𝜓 ) = 𝑐𝑜𝑡𝑔𝜃 . (𝜃 , − 𝜃 , )  

 

(2.9) 

 

 

Figura 2.9 – Sistema de coordenadas polares. (Fonte: CINDRA FONSECA, 

2000) 

Reescrevendo o primeiro membro da Equação 2.7, também em função da 

diferença entre as deformações em duas direções diferentes: 

 

𝜀(𝜑, 𝜓 ) − 𝜀(𝜑, 𝜓 ) =  
( ). .( )

    (2.10) 

 

Substituindo-se o primeiro membro da Equação 2.9 pelo segundo membro da 

Equação 2.8, é obtida a equação utilizada na medição de tensões residuais: 

 

𝜎 =
( )

cotg 𝜃 .
( , , )

( ² ² )
)   (2.11) 

             

Esta equação é válida para quaisquer variações de 𝜓1 e 𝜓2 que impusermos ao 

equipamento. 
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É possível observar, através da Equação 2.10, que a tensão residual existente no 

material é diretamente proporcional à derivada de 2𝜃, em função de 𝑠𝑒𝑛2𝜓, também 

representada na Figura 2.10. 

 

 

Figura 2.10 – Estado de tensão do material em função do declive da curva 2𝜃 vs 

𝑠𝑒𝑛2𝜓.  (Fonte: CINDRA FONSECA, 2000) 

 

2.3.3  Tensões residuais na retificação 

 

A retificação é um processo de usinagem de elevada criticidade para a 

integridade superficial dos componentes e é aplicado na obtenção de peças com 

tolerâncias dimensionais rigorosas e baixas rugosidades. Produzir uma integridade 

superficial de qualidade na retificação é difícil por duas razões. Em primeiro lugar, é 

preferível o uso de elevados parâmetros para aumento da produtividade do processo. 

Infelizmente, esses parâmetros de corte levam a um aumento de potência necessária 

para usinagem. Por outro lado, o aumento da potência acarreta em aumento de 

temperatura, o que causará dano na superfície recém trabalhada (KRUSZYNSKI & 

WÓIJCIK, 2001). Dessa forma, tensões residuais são induzidas nas camadas 

superficiais e subsuperficiais dos componentes, os quais afetarão sua confiabilidade e 

sua vida em serviço. Para um determinado material, quanto mais extremas forem as 

condições de corte na retificação, geralmente mais provável será a introdução de dano 

térmico na peça trabalhada (BALART et al., 2003). 
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 Tensões residuais em componentes retificados podem ser originadas pela 

combinação de efeitos termomecânicos, a saber: (BALART et al., 2003). 

(1) Deformação mecânica: O carregamento criado pelo rebolo induz 

deformação plástica introduz tensões residuais compressivas na peça. 

(2) Deformação plástica induzida termicamente: Durante a retificação, 

a camada superficial do material é rapidamente aquecida. Isso causa tensões e, 

conforme acontece a expansão térmica das superfícies, a camada retificada é 

estrangulada entre as camadas internas e o rebolo. Como a tensão de escoamento 

diminui com a temperatura, essas tensões podem exceder o limite de escoamento 

do material, gerando deformações plásticas. No resfriamento, as camadas 

expandidas contraem, proporcionando um estado final de tensão residual trativo. 

(3) Transformações de fase em aços endurecidos: Aços temperados e 

revenidos apresentam microestrutura martensítica. A resistência à ação do  

revenimento é maior em aços ligas do que em aços ao carbono. Durante a 

retificação, a superfície trabalhada é exposta a um gradiente de temperatura, 

dessa maneira, na camada revenida superaquecida pode ocorrer nas temperaturas 

de retificação menores que a temperatura de austenitização. Superaquecimento 

por reendurecimento pode ocorrer em temperaturas maiores que a temperatura 

de austenitização, na qual austenita se transforma em martensita não revenida. 

Essas transformações de fase envolvem variações abruptas de volume, 

proporcionando que surjam tensões trativas na camada de martensita e ela mude 

de uma estrutura tetragonal de corpo centrado para ferrita cúbica de corpo 

centrado, e também tensões compressivas na camada de martensita não revenida.   

Processos abrasivos tendem em resultar a altos valores de tensões residuais, e, 

especificamente, quando a aplicação de fluído de corte é insuficiente, existe alta 

possibilidade de TR’s trativas serem introduzidas, o que pode ocasionar trincas em 

serviço (SALONITIS & KOLIOS, 2015). 

De forma geral na retificação, tensões residuais trativas têm sua principal causa 

em deformações plásticas termicamente induzidas. De acordo com Malkin (1989), essas 

tensões e deformações térmicas estão relacionadas ao gradiente de temperatura entre a 
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superfície trabalhada e o centro. Vale ressaltar que é possível obter tensões residuais 

compressivas, diminuindo-se o calor gerado e a temperatura de trabalho abaixo da 

temperatura de transformação de fase (BIANCHI et al., 2003). 

Combinada com a seleção correta das condições de corte, o uso apropriado do 

fluido de corte e do tipo de rebolo, pode-se diminuir o efeito do dano térmico, 

diminuindo o crescimento de trincas e o prevalecimento de trações compressivas. Os 

fluidos de cortes podem influenciar na magnitude das tensões residuais e no dano 

térmico. A capacidade de lubrificação de um fluido de corte garante a formação de 

cavaco ao invés de arranhar a peça, mantendo o grão abrasivo afiado, reduzindo o 

coeficiente de atrito entre grãos e peça trabalhada e rebolo. Portanto, menos calor é 

gerado durante a retificação, menos energia se faz necessária e, consequentemente, 

ocorre uma redução do dano térmico (BIANCHI et al., 2003). 

Para o caso de retificação, as influências nas tensões residuais têm sido estudas 

em termos de velocidade do rebolo (corte), velocidade de avanço, profundidade de 

corte, taxa de remoção de material, características do rebolo, condições de dressagem e 

do material. É bem definido na literatura que as tensões residuais superficiais após à 

operação estão altamente relacionadas à temperatura máxima na retificação. Também 

foram encontradas evidências que as tensões térmicas geradas durante a retificação são 

a causa primária para tensões residuais trativas (CHEN et al., 2015).  

Ao considerar como os tipos de rebolo influenciam na retificação Kohli et al. 

(1995), considera que o uso de rebolos de CBN ao invés de óxido de alumínio, tende a 

multiplicar os benefícios, em virtude de seus grãos abrasivos serem mais duros, menos 

calor é gerado e, esse mesmo calor, é melhor dissipado pelos grãos, reduzindo a partição 

térmica. Consequentemente, menos calor é conduzido para a região de retificação, 

diminuindo a temperatura de operação. Portanto, o uso de rebolos de CBN reduz a 

queima da superfície retificada e as TR’s são em sua maioria compressivas.  

 

 

 



37 
 

 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 

3.1 MATERIAIS 
 

O aço martensítico P91, na forma de amostras retangulares obtidas a partir de 

uma seção tubular, foi o material estudado no presente estudo. A Figura 3.1 apresenta as 

dimensões do material com altura de 10 mm, largura de 17 mm e comprimento e 

62 mm. A composição química e as propriedades mecânicas do material estão 

apresentadas nas Tabelas 3.1 e 3.2. 

 

Figura 3.1 – Desenho esquemático da amostra utilizada. 

 

Tabela 3-1 – Composição química do aço P91 (% de peso). 

C Si Mn P  S  Cr Ni  Cu 

0,108 0,33 0,53 0,013 0,002 8,560 0,300 0,190 

Mo V N Al  Nb Ti  As Sn 

0,870 0,221 0,053 0,012 0,067 0,003 0,006 0,150 

Fonte: CHUVAS, 2015. 
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Tabela 3-2 – Propriedades mecânicas do aço P91. 

Norma σ Le (MPa) σ Lr (MPa) Alongamento (%) 

ASTM A335 P91 638 724 20 

Fonte: CHUVAS, 2015. 

 

3.1.1 Retificação das amostras 
 

A retificação das amostras foi realizada no Laboratório de Tecnologia Mecânica 

(LTM) do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal Fluminense, 

utilizando de uma retificadora tangencial Benner modelo RVK–4515. Para a operação, 

foi utilizado um rebolo de óxido de alumínio (Al2O3), com 205 mm de diâmetro 

externo, furo interno com 31,8 mm e de largura 13,5 mm. Durante a operação foi 

aplicado fluido de corte óleo solúvel Hydria EP, fabricado pela Amphora Química, 

sendo indicado para variados operações de corte, incluindo a retificação em aços de 

alto, média e baixa dureza. O método de aplicação de fluído de corte foi o de jorro 

abundante, com vazão constante de 6 L/min. Vale ressaltar que o rebolo foi dressado a 

cada três operações de retificação, com uma ponta de diamante, a fim de minimizar as 

influências relacionadas ao desgaste da ferramenta.  

A Figura 3.2 apresenta a retificadora usada, com os seus principais 

componentes. A Figura 3.3 representa a operação de retificação das amostras.  
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Figura 3.2 – Retificadora Benner modelo RVK-4515. Fonte: Manual Benner rvk. 

 

 

Figura 3.3 – Retificação plana tangencial da amostra. 

 

Foi utilizado durante o experimento um fatorial completo 22 (somente dois 

fatores), com duas réplicas e quatro combinação de parâmetros de corte, totalizando 8 

amostras. Como parâmetros foi utilizada uma velocidade de corte (Vc) constante 

Vc = 30 m/s, as velocidades de avanço (Vf) foram de 16 m/min e 25 m/min, enquanto as 

profundidades de corte (ap) foram de 0,050 e 0,100 mm, conforme a Tabela 3.3. 
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Tabela 3-3 – Parâmetros de corte utilizados. 

Amostras 
Profundidade de corte 

(mm) 
Velocidade de avanço 

(m/min) 

1 
0,05  

16  

 

2 

3 
0,1 

4 

5 
0,05 

25  
6 

7 
0,1 

8 

 

 

 

3.2 ANÁLISE DE 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 sen2ψ e 

demais parâmetros conforme a Tabela 3.4. O equipamento utilizado foi o analisador de 

tensões Stressrad, detalhado na Figura 3.4. 

 

Figura 3.4 – Analisador de tensões Stressrad. 
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Tabela 3-4 – Parâmetros de medição das tensões residuais. 

Parâmetro Valor  

Diâmetro do colimador (mm) 2 

Ângulo de incidência 2θ (grau) 156,41 

Plano de difração {hkl} (211) da ferrita 

Radiação Cr 

Comprimento de onda λCr (Å) 2,291 

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

Tensão do tubo de raios-X (kV) 20 

Ângulos de inclinação ψ (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 no centro de cada superfície retificada, como 

exemplificado na Figura 3.5. As tensões longitudinais foram medidas na direção da 

retificação e as tensões longitudinais foram medidas na direção do avanço transversal da 

operação. 

 

 

Figura 3.5 – Direções de medição das tensões residuais na superfície das 

amostras. 

3.3 ANÁLISE DE 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 
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mensuração da rugosidade média. Foi empregado um comprimento de medição L = 

4,00 mm e um comprimento de amostragem Lc = 0,80 mm. O apalpador possui uma 

ponta com raio de 5 μm, 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 5 vias 

no eixo x, totalizando 15 regiões medidas por amostra, Figura 3.7.

 

Figura 3.7 – Vista superior da amostra detalhada para análise da rugosidade. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1 ANÁLISE DE TENSÕES RESIDUAIS 
 

Após a retificação, as tensões residuais foram medidas e analisadas. A Tabela 

4.1 detalha as tensões residuais na direção transversal (T) e longitudinal (L) mensuradas 

após a retificação, com os diferentes parâmetros de profundidade de corte (ap) e 

velocidade de avanço (Vf), tanto para valores médios quanto para valores específicos.  

A velocidade de corte Vc foi mantida constante igual a 30 m/s durante todo o processo 

de usinagem, para quaisquer combinações de parâmetros de corte. As velocidades de 

avanço foram calculadas a partir da medição da distância percorrida pela mesa por 

unidade de tempo.  

 

Tabela 4-1 – Tensões residuais longitudinais (L) e transversais (T) após a retificação. 

Amostras 
ap     

(mm) 

Vf 

(m/min) 

Tensões Residuais (MPa) 

L T Lmédia Tmédia 

1 
0,05 

16 

-350 ±19 -405 ±4 
-330 ±28 -427,5 ±32 

2 -310 ±3 -450 ±15 

3 
0,1 

-175 ±12 -480 ±20 
-192 ±25 -477,5 ±4 

4 -210 ±8 -475 ±4 

5 
0,05 

25 

-65 ±1 -210 ±7 
-97,5 ±46 -252,5 ±60 

6 -130 ±7 -295 ±20 

7 
0,1 

20 ±1 -390 ±17 
-35 ±78 -320 ±99 

8 -90 ±1 -250 ±20 

 

Para melhor visualização, a Tabela 4.1 também mostra as tensões residuais 

médias encontradas nas superfícies retificadas. As tensões residuais longitudinais e 

transversais estão apresentadas graficamente nas Figuras 4.1 e 4.2.  
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Figura 4.1 – Tensões residuais longitudinais e transversais com avanço de 16 
m/min. 

 

A Figura 4.1 apresenta as tensões residuais longitudinais e transversais nas 

amostras de 1 a 4 para uma mesma velocidade de avanço (16 m/min), podendo, assim 

verificar a influência da profundidade nas tensões residuais encontradas. As amostras 1 

e 2 foram retificadas com uma profundidade de corte de 0,05 mm, enquanto as amostras 

3 e 4 foram retificadas com 0,1 mm. Foi observado que, para ambos os casos, as tensões 

foram compressivas, o que era esperado, dado a natureza do processo de retificação. As 

tensões transversais (perpendiculares a direção de corte) se mostraram de maiores 

magnitudes que as longitudinais, o que também já era esperado, uma vez que estão na 

direção de retificação (ZHOU et al., 2016)  

 Nesse sentido, pode ser observado que a variação de profundidade, de 0,05 mm 

para 0,1 mm, não influenciou na natureza das tensões, apenas em sua magnitude. As 

amostras 3 e 4 apresentaram valores de tensões longitudinais menores em relação às 

amostras 1 e 2, enquanto as tensões transversais se mantiveram constantes, o que é 

compatível com os resultados encontrados por Chen et al. (2014)  
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Figura 4.2 – Tensões residuais longitudinais e transversais com avanço de 25 
m/min. 

 

A Figura 4.2, assim como a Figura 4.1, comparam, para uma mesma velocidade 

de avanço (Vf), a influência da profundidade de corte, como para as amostras de 1 a 4, 

não demonstrou grandes diferenças. Porém vale frisar que, as amostras 7 e 8 

apresentaram valores de tensões transversais de maior magnitude que as amostras 5 e 6. 

Esse fato pode ser atribuído a algum erro de operação na usinagem das amostras 5 e 6. 

A tensão longitudinal da amostra 7 mostrou ser trativa, o que pode ser atribuído a algum 

erro na medição. 

Para compreender a influência da velocidade de avanço sobre as tensões 

residuais longitudinais e transversais foram comparadas as velocidades de avanço 

considerando constante a profundidade de corte de 0,05 mm, conforme apresentado na 

Figura 4.3, para as amostras 1e 2, e 5 e 6, com velocidade de avanço de 16 e 25 m/min, 

respectivamente. 
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Figura 4.3 – Influência da velocidade de avanço nas tensões residuais para as 

amostras com profundidade constante igual a 0,05 mm. 

 

É possível ver graficamente que, tanto as amostras 1 e 2, que foram retificadas a 

velocidades de avanço menores (16 m/min) obtiveram resultados de menor magnitude 

que as tensões encontradas nas amostras 5 e 6 em ambas as direções,  longitudinal e 

transversal. Este resultado está incoerente com a literatura, que estabelece que quanto 

maior a velocidade de avanço, maior o nível de compressão das tensões residuais 

(MAJERIK & BAJCIK, 2009; ZOEI et al., 2016; LIU et al., 2015). Uma possível 

explicação para essa inconsistência está relacionada ao número de passes necessários 

para a realização da usinagem completa da superfície, sendo que para as amostras 1 a 4, 

foi feito um maior número de passes, de mesma profundidade, para obter uma superfície 

completamente usinada. Zoei et al. (2016) concluíram que quanto maior o número de 

passes para a retificação, maior é o nível de compressão obtido. Portanto, fica evidente 

que o número de passes impactou nos resultados. O mesmo problema ocorre, também, 

para as amostras 3, 4, 7 e 8, como mostrado pela Figura 4.4. Para esse segundo caso, as 

amostras 3 e 4 foram usinadas a uma velocidade de avanço de 16 m/min, enquanto as 

amostras 7 e 8 foram usinadas a 25 m/min, ambas com profundidade de 0,1 mm. 
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Figura 4.4 – Influência das velocidades de avanço nas tensões residuais com 

profundidade constante igual a 0,1 mm. 

 

Vale ressaltar, porém, que as condições testadas resultaram em valores de 

tensões residuais compressivas, sendo tais condições benéficas às propriedades 

mecânicas do material, proporcionando, assim, uma melhoria na integridade superficial. 

Os valores de tensões residuais de compressão demonstram que a refrigeração foi feita 

corretamente, com o jato de fluido penetrando de maneira eficiente na região de corte, 

proporcionando uma boa lubrificação, reduzindo o atrito e a manutenção da afiação do 

rebolo. O resultado encontrado está de acordo com a expectativa, como mostrou Alves 

et al. (2009). 

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 4.2). Os testes foram realizados no software Statistica.   

 

 

 

 



48 
 

 

 

Tabela 4.2 – Testes estatísticos de normalidade de resíduos e homogeneidade 
das variâncias para as tensões residuais. 

Teste Estatístico 
Valor-p 

Longitudinal Transversal 

Normalidade dos 
Resíduos 

Kolmogorov-Smirnov com 
correção de Lilliefors 

0,6071 0,9988 

Shapiro-Wilk 0,8514 0,9987 

Homogeneidade das 
variâncias 

Levene 0,078 0,015 

Hartley F-max, Cochran C, 
Bartlett Chi-Sqr 

0,760316 0,241585 

 

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 4.3). Nesta análise, quanto mais próximo de zero for o valor-p, maior 

é a influência do parâmetro de corte avaliado. 

 

Tabela 4.3 – Teste paramétrico de análise das variâncias para as tensões 
residuais. 

Parâmetro 
Valor-p 

TR Longitudinal TR Transversal 

Velocidade da peça 0,004876 0,0017343 

Profundidade de corte 0,04454 0,238866 

 

 

A partir dos valores-p da Tabela 4.3, 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 e 4.6. 
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Figura 4.5 – Influência da velocidade de avanço nas tensões residuais 

longitudinais e transversais. 

 

Figura 4.6 – Influência da profundidade de corte nas tensões residuais 

longitudinais 

As Figuras 4.5 e 4.6 relacionam a influência de ambos os parâmetros de corte 

(velocidade da peça e profundidade de corte) no estado de tensões superficiais. Pela 

análise da Figura 4.5, é possível perceber que, na média, o aumento da velocidade da 

mesa não provocou uma mudança na natureza das tensões residuais, que continuaram 

compressivas. A mudança mais significativa foi quanto à magnitude, dado que tensões 

transversais têm a tendência a maior nível de compressão. 

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 
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eventual variação na profundidade de corte. Em ambos os casos, não houve modificação 

da natureza das tensões, que foram mantidas compressivas, apenas em sua magnitude, 

que diminui com o aumento da velocidade de avanço e com o aumento de profundidade. 

Porém, no caso das tensões transversais, representadas na Figura 4.6, apresentou uma 

tendência ao aumento das tensões compressivas com o aumento da profundidade, tal 

situação gera um resultado inconcluso quanto à influência da profundidade na análise de 

tensões na retificação. 

 

4.2  ANÁLISE DE RUGOSIDADE  
 

As Tabelas 4.4 e 4.5 representam a distribuição de rugosidade (Ra) após a 

retificação das amostras.  

Tabela 4.4 – Rugosidade (Ra) das regiões 1 a 7, em µm. 

Amostras 
Região 

1 2 3 4 5 6 7 

1 0,10 0,08 0,08 0,08 0,08 0,06 0,06 

2 0,12 0,08 0,06 0,10 0,08 0,08 0,10 

3 0,10 0,08 0,08 0,08 0,08 0,10 0,06 

4 0,08 0,08 0,06 0,08 0,08 0,06 0,06 

5 0,14 0,12 0,12 0,14 0,14 0,16 0,14 

6 0,12 0,12 0,10 0,10 0,08 0,12 0,14 

7 0,14 0,12 0,10 0,12 0,12 0,16 0,14 

8 0,16 0,14 0,12 0,18 0,14 0,12 0,12 
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Tabela 4.5 – Rugosidade Ra para as regiões 8 a 15, em µm. 

Amostras 
Região 

8 9 10 11 12 13 14 15 

1 0,06 0,06 0,08 0,10 0,08 0,08 0,10 0,08 

2 0,10 0,10 0,10 0,08 0,06 0,08 0,06 0,08 

3 0,08 0,10 0,08 0,10 0,08 0,08 0,08 0,08 

4 0,08 0,08 0,08 0,10 0,08 0,08 0,10 0,08 

5 0,10 0,16 0,14 0,14 0,12 0,10 0,14 0,14 

6 0,12 0,10 0,08 0,10 0,10 0,16 0,14 0,08 

7 0,14 0,14 0,16 0,16 0,16 0,12 0,18 0,14 

8 0,12 0,12 0,14 0,16 0,12 0,14 0,12 0,14 

  

As Figuras 4.7, 4.8, 4.9 e 4.10 mostram o mapeamento da rugosidade nas 

amostras retificadas. O detalhamento foi feito no software Sigmaplot 14, o qual 

configura os tons neutros azulados como valores de rugosidade menores, sendo assim, 

de melhor qualidade superficial e os tons vibrantes avermelhados como valores mais 

altos de rugosidade, traduzindo numa pior qualidade superficial. Foram separadas 

amostras usinadas numa mesma profundidade (ap), enquanto o parâmetro variável foi à 

velocidade de avanço (Vf). 

 

Figura 4.7 – Mapa de rugosidade Ra nas amostras 1 e 5. 
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Figura 4.8 – Mapa de rugosidade Ra nas amostras 2 e 6. 

 

 

Figura 4.9 – Mapa de rugosidade Ra nas amostras 3 e 7. 

 

A partir das Figuras 4.9 a 4.10 é observado que a rugosidade das superfícies 

variou entre valores de 0,06 μm a 0,18 μm, aproximadamente. Como descrito, quanto 

mais a figura for neutra e azulada, melhor é sua qualidade superficial, enquanto tons 

mais vibrantes e avermelhados simbolizam uma maior rugosidade, consequentemente, 

numa pior qualidade superficial. Sendo assim, é possível observar que as peças 

retificadas com velocidade de avanço menor (16 m/min) apresentaram uma qualidade 

superficial melhor que as peças retificadas com velocidade de avanço maior (25 m/min). 
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Figura 4.10 – Mapa da rugosidade Ra nas amostras 4 e 8. 

 

Ao observar a Figura 4.9 fica claro que a amostra 1 apresenta uma melhor 

qualidade superficial que a amostra 5, apresentando rugosidades de magnitudes mais 

baixas. Esse resultado ratifica a literatura, a qual demonstra que um aumento de 200 % 

na velocidade de avanço acarreta em um aumento de 197 % de rugosidade média 

(AOUICI et al., 2010).  

Esse comportamento de aumento de velocidade de avanço em que acarreta em 

um aumento de rugosidade é observado para as outras duplas de amostras. 

Graficamente, é possível observar na Figura 4.8 uma melhor qualidade superficial na 

amostra 2, a qual foi retificada com avanço igual a 16 m/min, do que na amostra 6, 

retificada a 25 m/min. O mesmo fenômeno acontece nas Figuras 4.9 e 4.10 para as 

duplas de amostras 3 e 7 e 4 e 8, respectivamente. 

Vale ressaltar que os valores absolutos de rugosidade encontrados (0,06 -0,18 

μm) estão dentro do esperado, visto que o processo de retificação 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, em ambos os casos de velocidade de 

avanço, existem regiões, em menor número, onde a rugosidade destoa das demais, como 

regiões avermelhadas nas amostras com velocidade de mesa de 16 m/min e regiões 

azuladas e esverdeadas em amostras de velocidade de mesa de 25 m/min. Apesar da 

aparente inconsistência, o fato pode ser explicado por imperfeições na etapa de 

retificação, em relação ao número de passe utilizados em cada usinagem, imperícia do 
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operador, erros inerentes ao medidor de rugosidades e imprecisões da 

máquina-ferramenta em si. Tais valores foram encontrados na região de entrada do 

rebolo (início da retificação), sendo nesse caso, o método e velocidade de mergulho 

significativo, a qual, é a velocidade vertical do rebolo até o começo da retificação, foi 

mensurada. 

Da mesma maneira que foi feito para análise de tensões residuais, uma análise 

estatística também é válida. A Tabela 4.6 representa os valores estatísticos para o estudo 

da rugosidade. Como para o caso das tensões residuais, os valores foram gerados pelo 

software Statistica. 

 

Tabela 4.6 – Testes estatísticos da rugosidade. 

Teste Estatístico Valor-p 

Normalidade dos Resíduos 

Kolmogorov-Smirnov com correção de 

Lilliefors 
0,0002 

Shapiro-Wilk 0,0002 

Homogeneidade das 

variâncias 
Levene 0,047711 

 

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 4.7). 
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Tabela 4.7 – Teste paramétrico de análise de variâncias para a rugosidade Ra. 

Parâmetro de Corte Valor-p 

Velocidade da peça 0,00000 

Profundidade de corte 0,81402 

 

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 ser 

comprovado pela análise das Figuras 4.11 e 4.12. 

 

 

Figura 4.11 – Influência da velocidade de avanço na rugosidade Ra. 

 

Graficamente, é possível perceber que a influência da variação da velocidade de 

velocidade de avanço é muito maior na rugosidade média quando comparada à 

profundidade de corte.  

Nesse sentido, ao comparar a Figura 4.12 com a Figura 4.11, é notável a 

diferença de inclinação entre as retas, sendo a referente à profundidade de corte uma 

reta aproximadamente horizontal, o que é qualificada como pouco influente. Entretanto, 
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ao compará-la a figura 4.13 é percebível sua maior inclinação, o que significa maior 

influência. Também é evidenciado que, quanto maior a velocidade de avanço, menor 

será a sua qualidade superficial, enquanto uma variação de profundidade não acarretou 

em nenhuma mudança significativa.  

 

 

Figura 4.12 – Influência da profundidade de corte na rugosidade Ra. 
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5 CONCLUSÕES 
 

O presente trabalho, que analisou a influência dos parâmetros de corte de 

retificação do aço P91 nas tensões residuais e na qualidade superficial, permite as 

seguintes conclusões: 

1. A variação da velocidade de avanço não provocou alterações na natureza das tensões 

residuais, que se mantiveram compressivas tanto para altas quanto para baixas 

velocidades.  

2. A influência da velocidade de avanço nas tensões residuais foi significantemente 

mais relevante do que as alterações causadas pela variação da profundidade de corte. 

3. A profundidade de corte teve pouca influência na rugosidade e qualidade superficial. 

4.  A velocidade de avanço foi a maior responsável pela variação da rugosidade, sendo 

que, quanto maior a velocidade empregada, menor a qualidade da superfície retificada. 

5. A região de entrada do rebolo aparenta ter uma qualidade superficial melhor, 

apresentando menores valores de rugosidade. 
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6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 

Após a realização do trabalho, podem ser feitas algumas sugestões para 

trabalhos futuros:  

1. Variar as velocidades de avanço e a profundidade para uma avaliação mais criteriosa 

e uma análise estatística mais detalhada. 

2. Analisar os efeitos da quantidade de passes usados na retificação, para entender sua 

influência no processo. 

3. Utilizar variadas velocidades de corte e analisar os efeitos nas tensões residuais e 

rugosidade. 

4. Realizar o estudo das influências, nas tensões residuais e rugosidade de outros 

fluidos de corte e métodos de aplicação. 

5. Avaliar, com auxílio de um dinamômetro, as forças de corte durante a retificação, 

bem como sua relação com as tensões residuais e rugosidades. 
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