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RESUMO 

 

Processos de usinagem são amplamente utilizados em todo mundo para obtenção de peças  e 

componentes de geometrias variadas. Entretanto, a usinagem está associada à geração de 

tensões residuais, devido à presença de elevadas deformações plásticas e a geração de calor, 

inerentes à operação. O conhecimento deste estado de tensões é extremamente importante, 

uma vez que a magnitude e natureza delas podem ser determinantes para a garantia do bom 

funcionamento e vida em serviço dos componentes usinados. Por isso, a correta escolha de 

parâmetros e condições de corte se faz fundamental. Os aços Cr-Mo, usados em plantas de 

altas temperaturas, são ainda pouco estudados do ponto de vista da usinagem de componentes 

das instalações de geração de energia.  Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo 

o estudo da influência dos parâmetros de corte (avanço e velocidade de corte) nas tensões 

residuais provocadas pelo fresamento de topo de amostras de aço ASTMA335 grau P91, por 

difração de raios-X usando a técnica do sen
2
. Os resultados mostraram que o aumento do 

avanço implicou em tensões residuais com tendência mais trativa em ambas as direções 

analisadas, além de um significativo aumento na rugosidade das amostras. 

Palavras-Chave: tensões residuais, fresamento de topo, aço ASTM A335 grau P91, difração 

de raios-X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Machining processes are widely used around the world to obtain parts with varied geometries. 

However, these processes are significant originators of residual stresses, due to material 

removal and heat generation, inherent to the operation. Comprehending these stresses is 

extremely important, once their magnitude and nature can be decisive for ensuring good 

operating conditions and service life of machined parts. Therefore, choosing correctly cutting 

parameters and general conditions is essential. Cr-Mo steels, used in high temperature plants, 

have still been little studied from the point of view of the machining of power generation 

facilities components. In this context, this study aims to analyse the influence of cutting 

parameters (feed rate and cut speed) in the residual stresses results due to the top milling of 

ASTM A335 grade P91 steel samples, through X-ray diffraction using sen
2
 technique. The 

results showed that the increase of the feed rate implied in a more trative character in the 

residual stresses, in both measurement directions. A significant worsening in the surface 

quality of the samples was also noticed when increasing the feed rate. 

Key-Words: residual stresses, top milling, ASTM A335 grade P91 steel, X-ray diffraction. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os aços ferríticos Cr-Mo resistentes à fluência são muito utilizados em aplicações na 

indústria de geração de energia. O aço ASTM grau P91(9% Cr – 1% Mo) é usado 

principalmente em condições extremas em caldeiras e instalações petroquímicas, como 

superaquecedores e reaquecedores. A excelente resistência à fluência e à corrosão destes aços, 

quando comparadas a outras classes de aços para altas temperaturas, permitiu a redução da 

espessura de parede de equipamentos e tubulações e o seu uso em paredes d’água de 

caldeiras, que usam combustíveis muito corrosivos (PEDRO, 2014;KUMAR et al., 2010; 

VAILLANT et al., 2008). 

Na montagem de tubulações e conexões, bem como na fabricação de componentes 

para turbinas a gás de aço P91, processos de usinagem são empregados (JANDA et al., 2011). 

O aço P91 é considerado um material de difícil usinabilidade e, assim sendo, a seleção 

adequada das ferramentas de corte e dos parâmetros de corte é de grande importância. O uso 

de baixas velocidades e profundidades de corte aliado a baixos avanços durante a usinagem 

desta classe de aços se assemelha ao usado para os aços inoxidáveis, para assegurar uma 

máxima produtividade de usinagem (FULEMOVA & JANDA, 2012). 

Durante a usinagem, a superfície gerada sofre os efeitos mecânicos e térmicos 

inerentes ao processo que podem alterar de forma significativa as características da superfície 

e da camada subsuperficial. A presença de tensões residuais em peças usinadas é um dos 

fatores que afetam diretamente o desempenho final do componente usinado, podendo ser 

benéficas ou não ao material. Para compreender a presença das tensões residuais, é necessário 

avaliar os parâmetros de corte empregados na usinagem, pois estes impactam diretamente nas 

tensões geradas no processo. 

Poucos estudos foram encontrados na literatura científica sobre a usinagem do aço 

P91 apesar do crescente uso desse material na indústria, principalmente no setor petroquímico 

e de energia.  

Assim sendo, o presente trabalho pretende contribuir no preenchimento desta lacuna, 

tendo como objetivo analisar a influência dos parâmetros de corte nas tensões residuais e na 

integridade superficial no fresamento de topo de amostras de aço P91. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 AÇO P91 

 

Os aços ferriticos-martensíticos contendo de 9 a 12% em peso de cromo são 

identificados como a classe de materiais mais promissora para alguns componentes que 

trabalham em regime de superaquecimento. Estes aços possuem um menor coeficiente de 

expansão térmica e uma maior condutividade térmica quando comparados com osaços 

inoxidáveis austeníticos (PADDEA et al., 2012). 

O aço classificado como P91 pela ASTM (American Society for Testing and 

Materials) faz parte de uma série de aços ferríticos ligados ao cromo e molibdênio (Cr-Mo). 

A Tabela 2.1 apresenta a faixa de composição química de alguns aços ferríticos dessa série 

que são especificados para fabricação de tubulações para altas temperaturas. 

 

Tabela 2.1: Faixa de composição química (% em peso). 

 C Mn P (máx) S (máx) Si Cr Mo 

P1 0,10-0,20 0,30-0,80 0,025 0,025 0,10-0,50 - 0,44-0,65 

P2 0,10-0,20 0,30-0,61 0,025 0,025 0,10-0,30 0,50-0,81 0,44-0,65 

P9 0,15(máx) 0,30-0,60 0,025 0,025 0,25-1,00 8,00-10,0 0,90-1,10 

P91 0,08-0,12 0,30-0,60 0,020 0,010 0,20-0,50 8,00-9,50 0,85-1,05 

P92 0,07-0,13 0,30-0,60 0,020 0,010 0,50(máx) 8,50-9,50 0,30-0,60 

P911 0,09-0,13 0,30-0,60 0,020(máx) 0,010(máx) 0,10-0,50 8,50-9,50 0,90-1,10 

Fonte: ASTM A335-A335M, modificado, 2015. 
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A liga P91 é caracterizada pelo alto teor de cromo (9%) e de molibdênio (1%). O 

cromo proporciona um aumento da resistência mecânica em altas temperaturas e um aumento 

da resistência à corrosão, já o molibdênio aumenta a resistência à fluência. Pequenas 

quantidades de níquel e manganês são adicionadas para aumentar a dureza total do 

material (SCHRAM, 2016). Os primeiros graus deste aço foram melhorando 

consideravelmente através de pequenas adições de V, Nb e N, e agora aço P91 modificado é 

recomendado para o serviço para temperaturas acima de 600 ºC, o que se compara com o 

desempenho de trabalho em temperaturas de operação admissíveis de até 560 ºC para aços da 

mesma série como o P22 (2,25Cr-1Mo) (PADDEA et al., 2012). 

As propriedades mecânicas do P91 em serviço a altas temperaturas são alcançadas 

devido a sua microestrutura, com tamanho de grão de 0,5 a 2 μm, gerada durante as 

transformações martensíticas. Outras características em serviço são a estabilidade 

microestrutural a longo prazo, tendência reduzida para a fragilização devido a um menor grau 

de segregação de impurezas e a resistência à descarbonetação (NAGARAJU et al., 2017). A 

Tabela 2.2 apresenta as propriedades mecânicas da liga P91. 

 

Tabela 2.2: Propriedades mecânicas. 

 

 

 

 

Fonte: ASTM A335-A335M,modificado,2015. 

 

2.2 USINAGEM 

 

Os processos de usinagem são amplamente utilizados em todo mundo para a 

obtenção de peças e componentes de todos os formatos e dimensões, empregados nos mais 

diversos setores industriais. A usinagem é responsável pela fabricação de grande percentual 

de todos os componentes usados na indústria metalmecânica. Os principais processos de 

usinagem convencional compreendem o torneamento, o fresamento, a furação e a retificação, 

a Figura 2.1 ilustra alguns desses processos. 

Tensão limite de escoamento 

σLE (MPa) 

Tensão limite de resistência 

σLR (MPa) 

415 585 
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Figura 2.1: Processos convencionais de usinagem: a) torneamento, b) furação, 

c) fresamento periférico e d) fresamento de topo. Fonte: Groover, 2014. 

 

2.3 FRESAMENTO 

 

Fresamento é um processo de usinagem destinado à obtenção de superfícies 

quaisquer, no qual a remoção de material da peça ocorre de modo intermitente pelo 

movimento rotativo de uma ferramenta multicortante denominada fresa. As fresas são 

ferramentas rotativas providas de múltiplos gumes (dentes cortantes) dispostos 

simetricamente ao redor de um eixo (STEMMER, 1995). 

Os modos de fresamento são divididos em periférico ou tangencial e frontal ou de 

topo.O fresamento de topo, onde geralmente a face frontal da ferramenta forma um ângulo de 

90° com o eixo de rotação da fresa, caracteriza-se por utilizar os gumes periféricos e frontais 

em conjunto na retirada de material, diferentemente do fresamento tangencial em que somente 

os gumes periféricos trabalham na retirada de material (DINIZ et al., 1999). A Figura 2.2 

ilustra os dois modos.  
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Figura 2.2: Modos de fresamento (a) periférico e b) de topo. Fonte: Groover, 2014. 

 

No fresamento periférico, podemos classificar o fresamento de acordo com a direção 

de rotação da fresa em relação ao movimento de avanço da peça, a Figura 2.3 ilustra os 

movimentos concordante e discordante. O fresamento discordante é caracterizado pela direção 

do movimento dos dentes da fresa estarem em oposição à direção de avanço da peça. Já no 

fresamento concordante a direção do movimento dos dentes é a mesma do avanço.Em relação 

ao cavaco gerado, as geometrias relacionadas a essas duas formas de fresamento são resultado 

das diferentes incidências da fresa na peça a ser usinada. No movimento discordante, o cavaco 

inicia com uma espessura menor e à medida que ocorre a rotação da fresa sua espessura 

aumenta. Já no fresamento concordante, o corte inicia-se com a espessura máxima de cavaco 

e sua espessura reduz ao longo da passagem do dente. Como a interação da fresa com a peça é 

diferente nestes dos movimentos, o comprimento do cavaco gerado não é o mesmo, sendo 

maior no fresamento discordante (GROOVER, 2014). A Figura 2.3 ilustra a diferença de 

comprimento dos cavacos.  
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Figura 2.3: Modos de fresamento periférico: a) discordante b) concordante. 

Fonte: Groover, 2014. 

 

No fresamento de topo, os movimentos concordante e discordante podem ocorrer ao 

mesmo tempo.Inicialmente,um dente da fresa pode descrever um movimento discordante até a 

posição da linha que passa pelo centro da fresa e a partir deste ponto o movimento passa a ser 

concordante. Tal fenômeno depende do posicionamento do centro da fresa em relação à peça 

a ser usinada.  

O fresamento de topo em cheio caracteriza-se pelo fato da fresa não ficar em 

balanço, ou seja, o diâmetro da fresa é menor que a largura da peça usinada, a Figura 2.4 

mostra esta operação em uma vista superior.Neste modo de fresamento ocorrem 

simultaneamente fresamento concordante e discordante. Considerando um dente em 

particular, primeiro ele se comporta em fresamento discordante. A espessura do cavaco que se 

forma cresce até um valor máximo no centro da fresa e, a partir deste ponto, o corte passa a 

ser concordante e a espessura do cavaco decresce até o gume sair da peça. 

 

Figura 2.4: Fresamento de topo em cheio. Fonte: CIMM, 2017. 
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Durante o processo de remoção de material, o limite de escoamento é vencido e o 

material passa a se deformar plasticamente. Deformações plásticas continuam acontecendo até 

que as tensões não sejam mais suficientes para manter esse regime, assim fica definida uma 

zona de cisalhamento primária. Após o material entrar em regime plástico, o avanço da 

ferramenta faz com que as tensões ultrapassem o limite de resistência do material, ainda 

dentro da zona de cisalhamento primária, promovendo a ruptura que se inicia com a abertura 

de uma trinca. A extensão de propagação da trinca, que depende principalmente da 

ductilidade ou fragilidade do material da peça, vai determinar a classe do cavaco (SOUZA, 

2004). 

Os gumes das fresas são separados entre si por canais que também servem para 

armazenar os cavacos durante cada processo de corte, estes canais podem ser retos ou 

helicoidais (hélice direita, hélice esquerda ou bihelicoidal). As fresas de dentes retos saem e 

entram em corte bruscamente, gerando impactos e variações acentuadas na velocidade e na 

potência de corte, já os dentes helicoidais promovem um corte suave e contínuo. Por outro 

lado, as fresas helicoidais geram um esforço axial na ferramenta (STEMMER, 1995). 

 

2.4 PARÂMETROS DE CORTE 

 

Os parâmetro de corte são grandezas que  caracterizam a operação de usinagem, 

apresentando valores relacionados ao deslocamento da ferramenta de corte ou da peça 

trabalhada. A seguir,encontram-se os parâmetros de corte do processo de fresamento que são 

apresentados ao longo deste trabalho. 

 

 Velocidade de corte (Vc): É a velocidade tangencial instantânea da 

ferramenta em um dado ponto resultante da rotação em relação à peça. A equação 2.1 

mostra como este parâmetro de corte é calculado. 

 

    
     

    
        (m/min)                                                       (2.1) 

 

Onde: 
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d= diâmetro da fresa em mm 

n = velocidade de rotação da fresa, em rotações por minuto (rpm) 

 

 Avanço (f): É a distância deslocada pela fresa a cada volta completa medida 

no plano de trabalho. Neste trabalho, é referenciado o avanço por dente (fz), com sua 

expressão mostrada na Equação 2.2. 

 

   
  

   
   (mm/dente)                                              (2.2) 

 

Sendo: 

Vf = avanço da mesa (velocidade de avanço), em mm/min 

Z = número de dentes da fresa 

n = velocidade de rotação da fresa, em rotações por minuto (rpm) 

 

 Profundidade de corte(ap): é a distância que a aresta principal de corte 

penetra na peça, medida em uma direção perpendicular ao plano de trabalho. No 

fresamento de topo representa o comprimento linear da parcela da fresa que adentra a 

superfície usinada (mm); 

 

 Rotação (n): É o número de revoluções que a ferramenta de corte dá por 

unidade de tempo em relação ao seu eixo. Neste trabalho, os valores desta grandeza 

são apresentados em rotações por minuto (rpm). 

 

2.5 TENSÕES RESIDUAIS 

 

As tensões residuais são aquelas presentes nos materiais, em condições de 

temperatura uniforme e sem carregamento externo (MACHERAUCH & KLOOS, 1987). Elas 

são consideradas auto-equilibrantes, pois qualquer perturbação, como remoção de material e 
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aplicação de carregamentos térmicos ou mecânicos, altera o seu estado e causa sua 

redistribuição de modo que as tensões se equilibrem novamente (MACHERAUCH & 

WOHLFAHRT, 1977). 

O surgimento das tensões residuais pode se dar por diversos fatores e incluem, 

segundo Su (2006), deformação plástica de um material e variações no seu volume devido à 

gradientes térmicos. Ainda de acordo com Su (2006), no caso de deformações plásticas, as 

tensões residuais se devem ao deslocamento permanente de estrutura cristalina. É importante 

ressaltar que, em usinagem, as duas fontes de tensões residuais citadas estão presentes. 

As tensões residuais apresentam um papel fundamental no desempenho de 

componentes usinados. De acordo com Su (2006), as características destes componentes que 

são influenciadas pelas tensões residuais incluem vida em fadiga, resistência à corrosão e 

distorção. As tensões residuais compressivas, geralmente, possuem um efeito benéfico na vida 

em fadiga, propagação de trincas ou corrosão sob tensão. Já as tensões residuais trativas, 

geralmente reduzem a desempenho do material sob os mesmos efeitos, por se somarem às 

tensões de trabalho (WITHERS & BHADESHIA, 2001). 

As tensões residuais são geralmente divididas em três grupos principais de 

classificação, sendo eles: tensões macroscópicas (ou Tipo I), microscópicas (ou Tipo II) e 

submicroscópicas (ou Tipo III). Tais classificações dizem respeito à área de abrangência das 

tensões, e, de acordo com Rodrigues (2007), são explicadas da seguinte maneira: 

As tensões de Tipo 1 são aquelas que se estendem sobre grandes porções 

volumétricas quando comparadas com o tamanho de grão do material. As deformações 

originadas são praticamente uniformes para muitos grãos. Exemplos típicos apresentam-se em 

materiais deformados plasticamente de maneira não uniforme.  

As tensões de Tipo 2 são aquelas que mantêm uma distribuição uniforme ao longo de 

um grão ou de boa parte dele. Podem ocorrer em interfaces entre fases e partículas 

precipitadas e a matriz. Desenvolvem-se durante a deformação elastoplástica de um material 

policristalino com grãos aleatoriamente orientados e cuja resistência ao escoamento e ao 

encruamento dependem da orientação cristalográfica. 

As tensões de Tipo 3 abrangem distâncias interatômicas, dentro de uma pequena 

porção de um grão. Ocorrem nos materiais metálicos sujeitos a processos que produzam 

descontinuidades na rede cristalina como vazios, impurezas, falhas de empilhamento, entre 

outros. 
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A superposição dos três tipos de tensões citados anteriormente é o que determina o 

estado de tensões residuais em um certo ponto do componente analisado. A Figura 2.5 ilustra 

essa superposição. 

 

Figura 2.5: Superposição das tensões residuais dos três tipos. 

Fonte: Withers & Bhadeshia, 2001. 

 

 No que diz respeito ao processo de fresamento, as tensões residuais geradas 

podem ser de natureza compressiva ou trativa, dependendo da combinação de parâmetros de 

corte e do material da peça (Ericson, 2002), conforme apresentado na Figura 2.6. Além do 

campo de tensões, os parâmetros de corte governam a magnitude, a profundidade e a direção 

das tensões principais na superfície da peça usinada (NORCINO, 2013).  
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Figura 2.6: Distribuição característica das tensões residuais em aços devido a diferentes 

processos de fresamento. Tensões residuais longitudinais (linha sólida) e transversais 

(linha tracejada). Fonte: Ericsson, 2002 - Modificado. 

 

É importante destacar que o comportamento funcional de um componente pode ser 

melhorado ou prejudicado pelas tensões residuais. Isso se deve à interação entre elas e as 

tensões de serviço aplicadas. Por isso, o entendimento e estudo da influência de processos de 

usinagem na geração das tensões residuais se faz fundamental para que se possa buscar a 

qualidade do processo e da peça usinada. 

 

2.6 TENSOMETRIA POR DIFRAÇÃO DE RAIOS-X 

 

Alguns métodos podem ser utilizados para a determinação das tensões residuais em 

uma peça ou estrutura que está sendo analisada. Eles são classificados por um grande número 

de autores em destrutivos e não-destrutivos ou semi-destrutivo, como alguns autores 

consideram, por exemplo, o método do furo cego. Tal classificação se dá devido ao nível de 

dano que se é introduzido ao material que se está analisando durante a aplicação da técnica.  

As técnicas destrutivas são aquelas que comprometem ou impossibilitam o uso da 

amostra analisada quando buscam obter informações de deformação suficientes para a análise 
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das tensões. Já as não destrutivas não introduzem nenhum dano às amostras das quais se 

buscam obter informações de tensões residuais, por não removerem material durante a coleta 

de informações durante as medições (CHUVAS, 2015). 

A Tabela 2.3 mostra os métodos de medição de tensões residuais mais comumente 

utilizados. 

 

Tabela 2.3: Principais métodos de medição de tensões residuais 

Fonte: Rodrigues, 2007– Modificado. 

 

O método de tensometria por difração de raios-X para análise de tensões residuais 

tem como princípio a medição do espaçamento entre os planos da rede cristalina (distância 

interplanar) do material analisado, através do uso de feixes estreitos de raios-X. O processo 

ocorre através da incidência, na superfície do material analisado, de um feixe monocromático 

de raios-X, que será difratado e detectado por um dispositivo de medição (CHUVAS, 2015). 

A análise das tensões leva em consideração a lei de Bragg, que diz que para 

determinado comprimento de onda (), existe apenas um valor de espaçamento (d) entre 

planos atômicos paralelos - a já citada distância interplanar - e um ângulo  - ângulo de 

Classificação 
Principais 

Métodos 

Tipo de Tensão 

Residual Analisada 

Informação obtida na 

medição 

Destrutivos 

Método do furo 

cego 
Tipo I 

Deformação Superficial ou 

Deslocamento 

Método da deflexão Tipo I Deformação ou Deflexão 

Método do 

seccionamento 
Tipo I 

Deformação Superficial ou 

Deslocamento 

Não-destrutivos 

Difração de raios-X 
Tipo I e Tipo II ou Tipo 

III 

Variação das distâncias 

interplanares 

Difração de 

nêutrons 
Tipo I e Tipo II 

Variação das distâncias 

interplanares 

Método 

ultrassônico 

Tipo I + Tipo II + Tipo 

III 

Variação na velocidade de 

propagação de ondas ultra-

sônicas 

Método magnético 
Tipo I + Tipo II + Tipo 

III 

Amplitude do ruído 

magnético Barkhausen 
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interferência construtiva - para os quais é satisfeita a lei de Bragg (Equação 2.3) 

(CINDRA FONSECA 2000). 

 

n = 2d.sen                                                                                                                          (2.3) 

 

Sendo n um número inteiro. 

 

A Figura 2.7 ilustra a condição exposta anteriormente. 

 

 

Figura 2.7: Condições para ocorrência de difração. Fonte: Cindra Fonseca, 2000. 

 

O material analisado, enquanto no seu estado inicial, apresenta uma distância 

interplanar d. Após a aplicação de tensões, uma variação da distância interplanar d é 

encontrada e traduzida também em uma variação do ângulo de interferência construtiva de 

2 (na prática, o que é avaliado pelo equipamento de medição é o ângulo 2 entre o feixe 

incidente e o feixe difratado). Isto implica na conclusão de que a variação das distâncias 

interplanares resulta em uma variação do pico de difração (CINDRA FONSECA, 2000). 

Para obtenção dos valores das tensões através das deformações, é necessário usar a 

Lei de Hooke, que apresenta uma relação entre as grandezas. A mecânica do sólidos, através 

da teoria da elasticidade do material sólido, apresenta as relações que se encontram. Para 
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adequação ao estado real de tensões, é utilizado um sistema de coordenadas polares 

(Figura 2.8) (CINDRA FONSECA, 2000). 

 

Tensão: 

 

    
 

 
                                                                                                                              (2.4) 

 

Deformação: 

 

    
 

  
                                                                                                                               (2.5) 

 

Lei de Hooke para estado triaxial: 

 

     
  

 
  

 

 
                                                                                                  (2.6) 

     
  

 
  

 

 
                                                                                                  (2.7) 

     
  

 
  

 

 
                                                                                                  (2.8) 

 

Sendo:  

 1,  2 e  3 = tensões principais 

 1,  2 e  3 = deformações principais 

E = módulo de elasticidade do material 

  = coeficiente de Poisson do material  
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Figura 2.8: Sistema de coordenadas polares. Fonte: Cindra Fonseca, 2000. 

 

Isolando-se o termo referente à distância interplanar na Equação 2.3 e derivando o 

resultado em relação à , chega-se à seguinte expressão (CINDRA FONSECA et al., 2017):   

 

    
 

 
                                                                                            (2.9) 

 

Substituindo-se a Equação 2.9 na Equação 2.5, se chega a: 

 

  
 
 

 
            

 

     

                                                                  (2.10) 

 

Sendo   a deformação na direção perpendicular ao sistema de planos atômicos que 

difratam radiação, oo ângulo do pico de difração medido em uma condição livre de tensões e 

a variação do ângulo de difração causada pela aplicação de tensões em relação à difração 

na rede cristalina na ausência de tensões. 

A deformação em determinada direção pode ser calculada, usando o sistema de 

coordenadas da Figura 2.5, da seguinte maneira: 

 

      
   

 
        

           
             

 

 
                              (2.11) 
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Considerando que  3 = 0 (componente perpendicular à superfície), que  1 e  2se 

localizam na superfície analisada e fixando-se o ângulo polar  , pode-se escrever a diferença 

entre as deformações em duas direções diferentes, segundo o ângulo . Isolando-se o valor da 

componente da tensão    nesta expressão, chega-se a: 

 

   
 

    

               

            
                                                                                                 (2.12) 

 

Substituindo a Equação 2.10 na Equação 2.12, obtêm-se: 

 

     
 

    
            

    
     

            
                                                                       (2.13) 

 

Na Equação (2.13),    
e    

correspondem à inclinação do pico de difração em 

relação ao feixe que incideem cada uma das direções   e. Para realizar uma medição de 

tensão residual na superfície em determinada direção  , é necessário que se meça o valor da 

deformação em pelo menos duas direções   e  pertencentes a um mesmo 

plano (CINDRA FONSECA et al., 2017). 

Os equipamentos mais modernos medem o ângulo  para diversos ângulos , 

gerando como resultado o gráfico da Figura 2.9. Nele, o termo 
    

     

            
 da Equação 2.13 

é substituído pela inclinação da reta encontrada, chegando-se finalmente à Equação 2.14: 

 

     
 

    
                (2.14) 

 

Nesta equação, m representa o coeficiente angular encontrado através de regressão 

linear do gráfico 2 x sen² . Por isso, este método é mais conhecido como método de sen².  
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Figura 2.9: Relação entre 2 e sen² . Fonte: Cindra Fonseca, 2000. 

 

2.7 RUGOSIDADE 

 

A qualidade superficial de uma peça usinada pode ser representada pela rugosidade 

que é uma medida das irregularidades e imperfeições dessa superfície. A rugosidade média, 

denominada por Ra, é a medida mais utilizada em usinagem e ela é calculada através da média 

aritmética dos valores absolutos das ordenadas de afastamento (yi) dos pontos do perfil de 

rugosidade em relação à linha média dentro de um determinado percurso de medição (lm), a 

Figura 2.10 ilustra esquematicamente as grandezas envolvidas nesse cálculo. 

 

 

Figura 2.10: Rugosidade média. Fonte: Rosa, 2009. 

 

O cálculo teórico da rugosidade média nas operações de fresamento é dado pela 

Equação 2.15. 

                      
 
)                                                                                        (2.15) 
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Onde: 

fz = avanço por dente  

re = raio de quina 

 

2.8 ANÁLISE DE VARIÂNCIA 
 

A análise de variância é um procedimento estatístico que tem como objetivo comparar 

tratamentos. A utilização do método de análise de variâncias requer que a normalidade dos 

resíduos e a homogeneidade das variâncias sejam verificadas, a não-rejeição dessas hipóteses 

é um requisito para a utilização deste teste paramétrico. 

Define-se resíduo como uma diferença entre um valor experimental e o valor 

previsto pela equação de regressão linear, ou seja, trata-se do erro associado à regressão na 

tentativa de prever o comportamento experimental dos dados 

(MONTGOMERY & RUNGER, 2011).  Entre os testes para verificar a normalidade dos 

resíduos pode-se citar os testes de Anderson-Darling, Ryan-Joiner, Shapiro-Wilk e 

Kolmogorov-Smirnov. A estatística de cada teste é usada para calcular o valor-p, que é o 

menor nível de significância com que se rejeita a hipótese estudada, e caso esse valor seja 

inferior ao nível de significância escolhido, pode ser concluído que os dados não seguem a 

distribuição especificada (SMITH et al., 2002; EVERITT & SKRONDAL, 2010). 

A variância é uma medida de dispersão que é calculada através da soma de todos os 

desvios dos dados amostrais em relação à média elevados ao quadrado, soma essa que depois 

é dividida pelo número de graus de liberdade da amostra. Para um bom desempenho dos 

testes paramétricos é necessário que as variâncias sejam homogêneas, ou seja, elas não devem 

ser discrepantes a ponto de ultrapassarem determinados limites de 

tolerância (MONTGOMERY & RUNGER, 2011). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

3.1 MATERIAIS 

 

Para a realização deste trabalho, foram utilizadas 8 amostras provenientes de um tubo 

sem costura de aço ASTM A335 grau P91,com diâmetro externo de 152 mm e espessura 

18 mm. O tubo foi fabricado na condição normalizado a 1070 °C e revenido a 770 ºC, sendo 

ambos os tratamentos seguidos de resfriamento ao ar. 

 

3.2 PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

Considerando que as amostras foram obtidas a partir de uma seção tubular, foi 

necessário realizar um fresamento inicial com a finalidade de torná-las planas e permitir a 

realização dos experimentos (Figura 3.1). 

 

 

Figura 3.1:Desenho esquemático das amostras planificadas. 

  

A fim de possibilitar um estado inicial isento de tensões, as amostras foram 

submetidas a um tratamento térmico de alivio de tensões, realizado em um forno de atmosfera 

controlada, com argônio, para evitar a descarbonetação do material. O tratamento foi 

realizado à temperatura de 600 ºC, por 1 hora, com posterior resfriamento no forno. 

Após o tratamento térmico de alívio de tensões, as tensões residuais foram medidas 

em pontos aleatórios das amostras, nas direções longitudinal e transversal, no Laboratório de 
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Análise de Tensões Residuais (LAT) do Departamento de Engenharia Mecânica da UFF 

(Universidade Federal Fluminense). As medições preliminares e as posteriores aos 

experimentos foram realizadas no equipamento Stressrad (Figura 3.2), por difração de    

raios-X, utilizando o método    ²ψ. A Tabela 3.1 apresenta os parâmetros utilizados na 

medição. 

 

 

Figura 3.2: Analisador de tensões por difração raios-X, com a amostra analisada. 

 

Tabela 3.1: Parâmetros utilizados na medição das tensões residuais. 

Diâmetro do colimador (mm) 2 

Ângulo de incidência (2θ) (º) 156,2 

Plano de difração (hkl) 211 

Radiação CrK 

Comprimento de onda CrKα (Å) 2,29092 

Corrente (mA) 4 

Tensão (kV) 25 

Inclinação ψ (º) 0, 21, 30, 38 e 45 

 

Após as análises, as amostras iniciais apresentaram os valores de tensões residuais 

médios de ± 30 MPa em ambas as direções e foram consideradas isentas de tensões.  

 

3.3 FRESAMENTO DOS CANAIS 

 

Os experimentos de fresamento de topo das amostras foram realizados no 

Laboratório de Tecnologia Mecânica (LTM) do Departamento de Engenharia Mecânica da 
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UFF onde foi utilizado um centro de fresamento por comando numérico modelo MV–

760 ECO, da marca VEKER (Figura 3.3a). Foram usados 2 insertos de metal duro KC725M 

com recobrimento de alto desempenho de PVD-TiAlN, do fabricante Kennametal, com 

comprimento de 9,82 mm, largura de 6,70 mm e raio da ferramenta Re de 0,77mm, montados 

em um suporte de 16 mm de diâmetro (Figura 3.3b).O fresamento foi realizado com fluido de 

corte abundante (em jorro). 

 

 

 

 

(a) (b) 

 

 

Figura 3.3: a) Centro de fresamento (Fonte: VEKER, 2017), b)Fresa utilizada. 

 

Foram usinados 8 canais utilizando 4 condições de corte replicadas 2 vezes. A 

profundidade de corte foi mantida constante e os demais parâmetros (rotação, velocidade de 

corte e avanço por dente) variaram conforme apresentado na Tabela 3.2.A velocidade de corte 

foi calculada usando a Equação 2.1. 
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Tabela 3.2: Parâmetros de corte para o fresamento dos canais. 

 

Os canais foram fresados por fresamento de topo em cheio, que compreende a 

alternância dos movimentos discordante (A) e concordante (B), conforme apresentado na 

Figura 3.4. 

 

Figura 3.4: Indicação das áreas com movimento concordante e discordante. 

 

 

3.4 MEDIÇÕES DAS TENSÕES RESIDUAIS NOS CANAIS FRESADOS 

 

Após o fresamento dos canais, foram medidas as tensões residuais. Conforme mostra a 

Figura 3.5, em cada canal foram realizadas 2 medições nas direções longitudinal (L) e 

transversal (T), distando aproximadamente 20 mmda extremidade onde se deu início o 

fresamento (parte esquerda do canal na Figura3.5). 

 

Profundidade de 

corte(mm) 
Rotação (rpm) 

Velocidade de 

Corte (m/min) 

Avanço por dente 

(mm/dente) 

0,5 

2000 

 

100 

 

0,05 

0,15 

3000 150 

0,05 

0,15 
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Figura 3.5: Locais e posições das medições de tensões residuais. 

 

3.5 MEDIÇÃO DE RUGOSIDADE NOS CANAIS FRESADOS 

 

As medições de rugosidade foram realizadas através do rugosímetro Surtronic da 

marca Taylor Hobson, disponibilizado pelo Laboratório de Metrologia Dimensional e 

Computacional (LMDC/UFF). O equipamento possui um apalpador com uma ponta com raio 

de 5μm que oferece uma resolução de 0,01 μm, com precisão de 2 % do valor medido. As 

medições foram realizadas na direção longitudinal e o comprimento de amostragem das 

medições foi 0,80 mm. A Figura 3.6 mostra uma medição de rugosidade em um dos canais 

fresados. 

  

 

Figura 3.6: Medição de rugosidade em um canal. 

 

No total, foram realizadas 15 medições em cada canal, eqüidistantes ao longo das 

direções longitudinal e transversal, de acordo com dimensões aproximadas mostradas na 

Figura 3.7. 

 

Figura 3.7: Posicionamento das medições de rugosidade. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nesta seção serão apresentados e discutidos os resultados do estudo das tensões 

residuais e da qualidade da superfície obtidos no fresamento. 

 

4.1 INFLUÊNCIA DOS PARÂMETROS DE CORTE NAS TENSÕES RESIDUAIS 

 

Foram feitas duas medições em cada um dos canais, nas direções longitudinal (L) e 

transversal (T), onde a direção longitudinal é coincidente com a direção do avanço da fresa na 

amostra. A Figura 4.1 apresenta esquematicamente a posição de cada uma das duas medições 

realizadas em cada canal. 

O ponto 1 representa uma parte do canal que foi fresada como movimento de corte 

(rotação da fresa) em oposição ao avanço da mesa (discordante), enquanto o ponto 2 é um 

representante da parcela do canal fresada com movimento de corte no mesmo sentido do 

avanço da mesa (concordante). 

 

 

Figura 4.1: Indicação dos pontos onde foram medidas as tensões residuais. 

 

Os resultados das tensões residuais medidas estão apresentados na Tabela 4.1.  
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Tabela 4.1: Resultados das medições de tensões residuais. 

Amostra 

Velocidade 

de corte 

(m/min) 

Avanço 

(mm/dente) 

Tensões residuais (MPa) 

Ponto1 Ponto2 

L T L T 

1 100 0,05 -70±3 50±1 -260±3 -475±19 

2 100 0,05 -190±17 105±18 -120±33 -240±13 

3 100 0,15 260±23 240±1 350±18 120±4 

4 100 0,15 310±12 320±9 120±4 60±7 

5 150 0,05 -100±7 300±0 -380±15 -185±30 

6 150 0,05 205±30 -85±20 210±1 240±5 

7 150 0,15 230±0 100±4 150±12 150±15 

8 150 0,15 -260±12 -130±19 -145±6 -140±3 

 

Analisando graficamente (Figuras 4.2 e 4.3) os resultados de tensões residuais 

encontrados nas amostras 1 a 4, percebe-se uma coerência entre os resultados dos pares de 

amostras com os mesmos parâmetros de corte (1 - 2 e 3 - 4), tanto para as medições na 

direção longitudinal quanto na direção transversal. 

Nestas mesmas amostras,avaliando as tensões residuais transversais (Figura 4.3), 

nota-se que o valor medido na seção do canal que apresenta movimento de fresamento 

concordante se mostrou compressivo ou consideravelmente menos trativo do que o 

encontrado na seção com movimento discordante (amostras 3 e 4). Nas amostras 1 e 2, os 

valores medidos na seção concordante foram extremamente compressivos, enquanto aqueles 

medidos na área fresada com movimento discordante foram levemente trativos. Nos 

resultados de tensões residuais longitudinais das amostras 1 a 4, porém, o mesmo 

comportamento não se repetiu, não possibilitando análises significativas neste sentido. 
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Ainda sobre as amostras 1 a 4, percebe-se a influência do aumento do avanço por 

dente (fz) nos resultados das tensões residuais. O aumento de fz de 0,05 (amostras 1 e 2) para 

0,15 (amostras 3 e 4) representou um comportamento consideravelmente mais trativo nestes 

resultados (ou mudou a natureza das tensões de compressiva para trativa), tanto para as 

medições na direção longitudinal quanto para aquelas feitas na direção transversal. Isso 

mostra a influência do aumento do avanço por dente em gerar tensões mais trativas. 

 

 

Figura 4.2: Tensões Residuais Longitudinais nas amostras 1 a 4. 
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Figura 4.3 - Tensões Residuais Transversais nas amostras 1 a 4. 

 

Avaliando agora graficamente os resultados de tensões encontrados nas 

amostras 5 a 8, que foram fresados com velocidade de corte 150 m/min (Figuras 4.4 e 4.5), 

não consegue-se fazer análises coerentes nestes valores sobre a variação do avanço por dente 

(fz) e variação do tipo de movimento de corte em relação ao avanço da mesa (concordante e 

discordante). Os resultados de tensões residuais encontrados foram incoerentes até mesmo 

quando comparando as amostras fresadas com os mesmos parâmetros de corte.  
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Figura 4.4: Tensões Residuais Longitudinais nas amostras 5 a 8. 

 

Figura 4.5: Tensões Residuais Transversais nas amostras 5 a 8 
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A Figura4.6consolida as informações de tensões residuais longitudinais e 

transversais para os 4 diferentes parâmetros de corte utilizados. Na legenda da Figura 

4.6,f = mm/dente e vc = m/min. Foram calculadas as médias dos resultados obtidos nos pontos 

1 e 2 de medição das amostras com os mesmos parâmetros de corte. 

É importante ressaltar que os valores de tensões residuais apresentados na Figura 4.6 

são apenas representativos, uma vez que não são atreladas barras de erros a eles. Caso fossem 

incluídas no gráfico tais barras de erro com os desvios padrões dos valores de tensões 

medidos nas amostras, estas seriam muito grandes, devido às discrepâncias entre os resultados 

encontrados em algumas análises. 

 

Figura 4.6: Valores médios das tensões residuais. 

 

Mais uma vez, foi observada a influência do aumento do avanço em induzir tensões 

residuais de natureza trativa nas amostras 1 a 4, tanto para a direção longitudinal quanto para 

a transversal. Além disso, a inconsistência nos resultados das amostras 5 a 8 se manteve nesta 

análise de valores médios. 

Outra análise prevista neste trabalho era a avaliação a influência da velocidade de 

corte nos valores de tensões residuais (comparação dos resultados das amostras 1 a 4, fresadas 

com a velocidade de corte de 100 m/min, com aqueles das amostras 5 a 8, fresadas com 
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150 m/min). Devido à aleatoriedade dos valores encontrados para as amostras 5 a 8, não foi 

possível se obter conclusões relevantes na análise gráfica. 

Uma das hipóteses levantadas para a inconsistência dos resultados de tensões 

residuais encontrados nas amostras 5 a 8 foi a troca dos insertos da fresa. As amostras 1 a 4 

foram usinadas com um inserto e as amostras 5 a 8 foram usinadas com outro que 

possivelmente possuía nível de desgaste diferente. Outras hipóteses consideradas são a má 

fixação das amostras na morsa e da fresa na pinça, que são confirmadas por dificuldades 

encontradas nos experimentos e embasadas na total discrepância dos resultados de tensões 

para amostras fresadas com mesmos parâmetros de corte. 

 

4.1.1 Análise Estatística 

 

A fim de validar os resultados encontrados e entender melhor a influência da 

variação dos parâmetros de corte nos valores de tensões residuais, foram realizados testes 

estatísticos de normalidade dos resíduos e homogeneidade de variâncias para verificar os 

efeitos dos parâmetros de corte nos resultados de tensões residuais.Utilizou-se o software 

ActionState o método de análise de variâncias.  

Inicialmente os valores das medições de todas as oito amostras foram considerados 

como um único conjunto de dados. Porém, os resultados indicaram que as amostras não eram 

homogêneas. Assim, uma segunda análise consistiu em separar os valores das medições em 

dois conjuntos de dados.O primeiro englobou os valores das amostras 1, 2, 3 e 4 que foram 

usinadas na condição de 100 m/mim e o segundo conjunto de dados englobou as 

amostras 5, 6, 7 e 8 que foram usinadas a 150 m/mim.Desta maneira, as análises se mostraram 

pertinentes, e os seus resultados são mostrados a seguir.   

As Tabelas 4.2 e 4.3mostram os valores encontrados para os testes de normalidade 

dos resíduos e homogeneidade das variâncias para as tensões residuais dasamostras 1 a 4. 
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Tabela 4.2: Teste de normalidade dos resíduos para as tensões residuais das amostras 

1 a 4. 

Testes de Normalidade 

 

Tensões Residuais 

Longitudinais 

Tensões Residuais 

Transversais 

Testes Estatísticas P-valores Estatísticas P-valores 

Anderson - Darling 0,305955023 0,4844 0,210206921 0,7851 

Kolmogorov - Smirnov 0,180659911 0,6184 0,133417969 0,9441 

Shapiro - Wilk 0,914430012 0,3863 0,95780245 0,7889 

Ryan - Joiner 0,96554288 0,4832 0,980686684 0,7978 

 

Tabela 4.3: Teste de homogeneidade das variâncias para as tensões residuais das 

amostras 1 a 4. 

Testes de Homogeneidade de Variâncias 

 
Tensões Residuais Longitudinais Tensões Residuais Transversais 

Testes Estatísticas P-valores Estatísticas P-valores 

Cochran C 0,594488 0,759760 0,841588 0,203549 

Levene 50,00000 0,889579 30012,50 0,061339 

 

Como os valor-p encontrados nos testes foram maiores do que 0,05, não rejeitam-se 

as hipóteses de normalidade dos resíduos e homogeneidade das variâncias. Assim, os gráficos 

de efeito são considerados para a análise da influência do aumento do avanço por dente de 

0,05 para 0,15 nas amostras 1 a 4 (Figuras 4.7 e 4.8). 
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Figura 4.7: Efeito do avanço nas Tensões Residuais Longitudinais das amostras 1 a 4. 

 

 

Figura 4.8: Efeito do avanço nas Tensões Residuais Transversais das amostras 1 a 4. 
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Os gráficos das Figuras 4.7 e 4.8 indicam a influência do aumento do avanço por 

dente em gerar tensões residuais mais trativas (ou mudar a tendência da natureza das tensões 

de compressiva para trativa) nas amostras 1 a 4, confirmando a tendência dos resultados 

encontrados na análise gráfica. 

Na Figura 4.8, percebe-se grandes desvios padrão nos resultados médios de tensões, 

para os dois valores de avanço por dente analisados. Estes desvios podem ser justificados pelo 

fato de não terem sido diferenciados os pontos de medições de tensões residuais na seção de 

movimento concordante daquela com movimento discordante, embora tal análise tenha se 

mostrado impactante nos resultados em questão (tensões residuais transversais das 

amostras 1 a 4). 

O mesmo procedimento de testes foi realizado para que se pudesse analisar os 

resultados de tensões residuais longitudinais e transversais nas amostras 5 a 8.As 

Tabelas 4.4 e 4.5 mostram os valores encontrados para os testes de normalidade dos resíduos 

e homogeneidade das variâncias para as tensões residuais dessas amostras. 

 

Tabela 4.4: Teste de normalidade dos resíduos para as tensões residuais das amostras 

5 a 8 

Testes de Normalidade 

 

Tensões Residuais 

Longitudinais 

Tensões Residuais 

Transversais 

Testes Estatísticas P-valores Estatísticas P-valores 

Anderson - Darling 0,482556376 0,1616 0,497017487 0,147 

Kolmogorov - Smirnov 0,242454384 0,1798 0,250309572 0,1474 

Shapiro - Wilk 0,867318616 0,1419 0,882778507 0,2002 

Ryan - Joiner 0,944357236 0,2105 0,949764374 0,2721 
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Tabela 4.5: Teste de homogeneidade das variâncias para as tensões residuais das 

amostras 5 a 8. 

Testes de Homogeneidade de Variâncias 

 
Tensões Residuais Longitudinais Tensões Residuais Transversais 

Testes Estatísticas P-valores Estatísticas P-valores 

Cochran C 0,593718 0,761693 0,712587 0,473960 

Levene 1512,500 0,682043 10512,50 0,031556 

 

Em todos os testes de normalidade dos resíduos, os p-valores encontrados foram 

maiores do que 0,05, não foram rejeitadas as hipóteses de normalidade dos valores. Um dos 

testes de homogeneidade das variâncias (Levene) indicou um valor-p inferior a 0,05 para os 

valores de tensões residuais transversais.Tal resultado indica que a hipótese de 

homogeneidade das variâncias deve ser rejeitada.Contudo, a partir de estudos realizados 

utilizando a técnica de Monte Carlo, verifica-se que violar tal resultado não traz 

consequências graves para as conclusões sobre o conjunto de dados em  análise. 

Portanto, mais uma vez são considerados os gráficos de efeito para a tratativa dos 

resultados da variação do avanço por dente de 0,05 para 0,15, desta vez para as amostras 5 a 8 

(Figuras 4.9 e 4.10). 
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Figura 4.9: Efeito do avanço nas Tensões Residuais Longitudinais das amostras 5 a 8. 

 

 

 

Figura 4.10: Efeito do avanço nas Tensões Residuais Transversais das amostras 5 a 8. 
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Os dois gráficos de efeito mostrados, assim como no caso da análise gráfica, não 

permitem que se façam análises representativas do efeito do avanço nos valores encontrados 

de tensões residuais. As pequenas inclinações das retas de efeito indicam uma pequena 

influência deste parâmetro analisado. Na análise dos resultados de tensões residuais 

longitudinais, a pequena inclinação da reta indica uma tendência quase insignificante do 

aumento do avanço por dente em gerar tensões residuais mais trativas, ou no caso, menos 

compressivas. Já no caso das tensões residuais transversais, nota-se uma tendência também 

não muito significativa do aumento do avanço por dente na redução da magnitude das tensões 

residuais trativas.  

 

4.2 INFLUÊNCIA DOS PARÂMETROS DE CORTE NA QUALIDADE SUPERFICIAL 

 

Os resultados das análises de rugosidade de cada uma das oito amostras estão 

representados nas Figuras 4.11 a 4.14 através de um mapa de rugosidade.Todos os valores 

medidos em cada amostra podem ser consultados no Apêndice 1. 

Os mapas de rugosidade estão agrupados de modo a possibilitar a comparação das 

duas superfícies usinadas com os mesmos parâmetros de corte. Na representação em cores 

utilizada, os tons roxo e azul indicam uma menor rugosidade, ou seja, um acabamento 

superficial de melhor qualidade, enquanto os tons laranja e vermelho indicam uma rugosidade 

mais elevada, ou seja, uma superfície com maior grau de irregularidades. 

Inicialmente são analisadas as amostras que foram usinadas com uma velocidade de 

corte de 100 m/min. Analisando a Figura 4.11, referente às amostras 1 e 2, observa-se uma 

rugosidade de 0,2 µm representada pelo tom roxo ao longo de toda a superfície indicando 

assim uma usinagem uniforme. Já as amostras 3 e 4 apresentam uma rugosidade variando de 

0,4 µm a 0,8 µm e nota-se que na região central os valores obtidos foram maiores 

(Figura 4.12). 
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Figura 4.11: Rugosidade nas superfícies usinadas das amostras 1 e 2. 

 

 

Figura 4.12: Rugosidade nas superfícies usinadas das amostras 3 e 4. 

 

A seguir são apresentados os mapas de rugosidade das amostras usinadas com a 

velocidade de corte de 150 m/min. Na Figura 4.13 observa-se que os valores de rugosidade 

das amostras 5 e 6 variam de 0,2 µm a 0,5 µm com exceção de uma região na amostra 5 que 

apresentou uma clara inconsistência. Nesta região, na qual há a presença de cores esverdeadas 

e até avermelhadas, características de valores mais elevados de rugosidade, podem ter 

ocorrido imperfeições na usinagem, como possíveis vibrações da amostra resultante de uma 

má fixação da mesma. 

As amostras 7 e 8 representadas na Figura 4.14 apresentaram valores de rugosidade 

entre 0,5 µm e 1,0 µm. A amostra 7 apresentou os maiores valores de rugosidade na região 

central da peça, mesmo comportamento das amostras 3 e 4.  
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Figura 4.13:Rugosidade nas superfícies usinadas das amostras 5 e 6. 

 

 

Figura 4.14: Rugosidade nas superfícies usinadas das amostras 7 e 8. 

 

Ao comparar a rugosidade das amostras 1 e 2 com as amostras 3 e 4, nota-se que a 

qualidade superficial das amostras usinadas com um avanço de 0,05 mm/dente é 

significativamente melhor que a qualidade superficial das amostras usinadas com um avanço 

de 0,15 mm/dente. Fazendo a mesma análise das amostras 5 e 6 com as amostras 7 e 8, nota-

se também que a qualidade superficial das amostras usinadas com um avanço de 

0,05 mm/dente é significativamente melhor que a qualidade superficial das amostras usinadas 

com um avanço de 0,15 mm/dente. 

Analisando os mapas de rugosidade podemos concluir que com o aumento do avanço 

ocorre um aumento da rugosidade das superfícies fresadas, resultado que é compatível com o 

esperado. 
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4.2.1 Análise Estatística 

 

Na análise estatística dos resultados encontrados para rugosidade superficial das oito 

amostras, também foram encontradas inconsistências, assim comonos resultados de tensões 

residuais. A mesma metodologia foi considerada para analisar os grupos de amostras 1 a 4 e 

5 a 8. Os resultados encontrados são apresentados a seguir. 

As Tabelas 4.6 e 4.7 apresentam os resultados dos testes, de normalidade dos 

resíduos e homogeneidade de variâncias, avaliados nas amostras 1, 2, 3 e 4 para verificar o 

efeito do avanço na rugosidade. Analisando a normalidade dos resíduos, o valor-p encontrado 

nos testes de Shapiro – Wilk e Ryan - Joiner é superior a 0,05, logo não se rejeita a hipótese 

de normalidade com um nível de confiança de 95%. Já o teste de homogeneidade das 

variâncias indicou um valor-p inferior a 0,05, valor que indica que a hipótese de 

homogeneidade das variâncias deve ser rejeitada.Contudo, a partir de estudos realizados 

utilizando a técnica de Monte Carlo, verifica-se que tal violação não traz consequências 

graves para as conclusões acerca do conjunto de dados sob avaliação. 

 

Tabela 4.6: Teste de normalidade dos resíduos para as rugosidades das amostras 1 a4. 

Testes de Normalidade 

Testes Estatísticas P-valores 

Anderson - Darling 0,915725006 0,0186 

Kolmogorov - Smirnov 0,133621786 0,0095 

Shapiro - Wilk 0,964450463 0,0778 

Ryan - Joiner 0,983775172 0,1064 

 

Tabela 4.7: Teste de homogeneidade das variâncias para as rugosidades das amostras 

1 a 4. 

Testes de Homogeneidade de Variâncias 

Testes Estatísticas P-valores 

Cochran C 0,917045 0,0000 

Levene 0,130169 0,0000 
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A Figura 4.15 apresenta o resultado do Teste de Análise de Variâncias para as 

amostras fresadas com velocidade de corte de 100 m/mim.Pode-se observar que o aumento do 

avanço provocou uma variação média de 0,25 μm para 0,55 μm nos resultados de rugosidade 

destas amostras.  

 

Figura 4.15: Efeito do avanço na qualidade superficial das amostras 1 a 4. 

 

As Tabelas 4.8 e 4.9 apresentam os resultados dos testes, de normalidade dos 

resíduos e homogeneidade de variâncias, avaliados nas amostras 5, 6, 7 e 8 para verificar o 

efeito do avanço na rugosidade das amostras fresadas na condição de 150 m/min. 

 

Tabela 4.8: Teste de normalidade dos resíduos para as rugosidades das amostras 5 a 8. 

Teste de Normalidade 

Teste Estatísticas P-valores 

Shapiro - Wilk 0,9215 0,00155 
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Tabela 4.9: Teste de homogeneidade das variâncias para as rugosidades das amostras 

5 a 8. 

Testes de Homogeneidade de Variâncias 

Testes Estatísticas P-valores 

Cochran C 0,917045 0,222733 

Levene 0,002774 0,642153 

 

Por último, a Figura 4.16 apresenta o resultado do Teste de Análise de Variâncias 

para as amostras fresadas com velocidade de corte de 150 m/min.Através dela, observa-se que 

o aumento do avanço provocou uma variação média de 0,4 μm para 0,65 μmnos resultados de 

rugosidade destas amostras. 

 

 

Figura: 4.16: Efeito do avanço na qualidade superficial das amostras fresadas a5 a 8. 

 

Os resultados das medições de rugosidade encontrados vão ao encontro dos 

resultados apresentados por  Fulemova e Janda (2012).Em seu estudo os valores de 

rugosidade variaram de 0,2 μm a 1,2 μm. Segundo as autoras o valor do critério de rugosidade 

nos componentes de turbinas a vapor, uma das principais utilizações do aço P91, é de no 
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máximo 0,8 μm. Apenas as amostras 5 e 7 apresentaram valores superiores ao limite 

estabelecido. 

Outro resultado apresentado por  Fulemova e Janda (2012) é a relação do desgaste da 

ferramenta na rugosidade da superfície usinada. Neste caso, encontrou-se uma dependência 

significativa da rugosidade com o desgaste da aresta de corte. O resultado encontrado pelas 

autoras justifica em partes a impossibilidade de análise da influência da velocidade de corte 

nos resultados de rugosidade, uma vez que os insertos da fresa utilizada foram trocados ao 

longo do experimento. 
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5 CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho, que teve como objetivos analisar a influência dos parâmetros de 

usinagem nas tensões residuais e na qualidade superficial do aço P91 após a realização do 

fresamento de topo, possibilita as seguintes conclusões: 

 

1. Para as amostras fresadas com condições favoráveis de usinagem, o aumento do 

avanço implicou em um caráter mais trativo nas tensões residuais geradas em ambas 

as direções de medição.  

2. O aumento do avanço proporcionou um significativo aumento nos valores medidos de 

rugosidade das amostras, indicando uma piora na qualidade superficial das mesmas. 

3. Problemas de fixação da fresa e das amostras, além da troca dos insertos durante os 

experimentos, impossibilitaram a análise da influência da velocidade de corte nas 

tensões residuais e na rugosidade superficial das amostras.  
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6 SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

 

A fim de enriquecer mais o presente trabalho, as seguintes sugestões para trabalhos 

futuros são feitas:  

 

1. Controlar melhor a fixação dos sistemas utilizados, além de usinar as amostras com 

insertos novos para cada canal a fim de melhor analisar a influência da velocidade de 

corte nos resultados de tensões residuais e rugosidade superficial das amostras. 

2. Estudar a influência da vida da ferramenta nas tensões residuais geradas e na 

qualidade da superfície usinada. 

3. Analisar a influência da profundidade de corte nas tensões residuais e rugosidade 

superficial do aço P91. 

4. Realizar um estudo de seleção dos parâmetros de corte ótimos para a obtenção de 

tensões residuais compressivas nas superfícies fresadas. 
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APÊNDICE 1 

 

 

Amostra 1 

 

n=2000 rpm 

f=0,05 mm/dente 

Valores de Rugosidade Ra (m) - Posição Longitudinal 

1 2 3 4 5 Média Desvio 

Posição 

Transversal 

I 0,28 0,28 0,26 0,24 0,22 0,25 0,03 

II 0,36 0,34 0,26 0,24 0,20 0,28 0,07 

III 0,34 0,30 0,24 0,22 0,22 0,26 0,05 

Média 0,33 0,31 0,25 0,23 0,21 - - 

Desvio 0,04 0,03 0,01 0,01 0,01 - - 

Amostra 2 

 

n=2000 rpm 

f=0,05 mm/dente 

Valores de Rugosidade Ra (m) - Posição Longitudinal 

1 2 3 4 5 Média Desvio 

Posição 

Transversal 

I 0,24 0,26 0,22 0,18 0,18 0,22 0,04 

II 0,26 0,28 0,24 0,22 0,22 0,24 0,03 

III 0,26 0,24 0,24 0,22 0,20 0,23 0,02 

Média 0,25 0,26 0,23 0,21 0,20 - - 

Desvio 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 - - 
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Amostra 3 

 

n=2000 rpm 

f=0,15 mm/dente 

Valores de Rugosidade Ra (m) - Posição Longitudinal 

1 2 3 4 5 Média Desvio 

Posição 

Transversal 

I 0,42 0,40 0,44 0,44 0,50 0,44 0,037 

II 0,60 0,76 0,68 0,56 0,54 0,63 0,091 

III 0,44 0,38 0,32 0,32 0,36 0,36 0,050 

Média 0,49 0,51 0,48 0,44 0,47 - - 

Desvio 0,10 0,21 0,18 0,12 0,09 - - 

Amostra 4 

 

n=2000 rpm 

f=0,15 mm/dente 

Valores de Rugosidade Ra (m) - Posição Longitudinal 

1 2 3 4 5 Média Desvio 

Posição 

Transversal 

I 0,52 0,62 0,70 0,66 0,72 0,64 0,08 

II 0,72 0,76 0,78 0,72 0,72 0,74 0,03 

III 0,36 0,48 0,50 0,50 0,48 0,46 0,06 

Média 0,53 0,62 0,66 0,63 0,64 - - 

Desvio 0,18 0,14 0,14 0,11 0,14 - - 
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Amostra 5 

 

n=3000 rpm 

f=0,05 mm/dente 

Valores de Rugosidade Ra (m) - Posição Longitudinal 

1 2 3 4 5 Média Desvio 

Posição 

Transversal 

I 0,30 0,56 0,20 0,24 0,22 0,24 0,15 

II 0,32 0,70 0,24 0,26 0,22 0,26 0,20 

III 0,88 1,08 0,26 0,20 0,24 0,26 0,42 

Média 0,50 0,78 0,23 0,23 0,23 - - 

Desvio 0,33 0,27 0,03 0,03 0,01 - - 

Amostra 6 

 

n=3000 rpm 

f=0,15 mm/dente 

Valores de Rugosidade Ra (m) - Posição Longitudinal 

1 2 3 4 5 Média Desvio 

Posição 

Transversal 

I 0,46 0,36 0,56 0,42 0,32 0,42 0,09 

II 0,28 0,46 0,38 0,42 0,26 0,38 0,09 

III 0,44 0,56 0,30 0,50 0,46 0,46 0,10 

Média 0,39 0,46 0,41 0,45 0,35 - - 

Desvio 0,10 0,10 0,13 0,05 0,10 - - 
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Amostra 7 

 

n=3000 rpm 

f=0,15 mm/dente 

Valores de Rugosidade Ra (m) - Posição Longitudinal 

1 2 3 4 5 Média Desvio 

Posição 

Transversal 

I 0,76 0,72 0,80 0,66 0,84 0,76 0,07 

II 0,98 0,90 0,78 0,74 0,84 0,84 0,10 

III 0,72 0,70 0,60 0,56 0,66 0,66 0,07 

Média 0,82 0,77 0,73 0,65 0,78 - - 

Desvio 0,14 0,11 0,11 0,09 0,10 - - 

Amostra 8 

 

n=3000 rpm 

f=0,15 mm/dente 

Valores de Rugosidade Ra (m) - Posição Longitudinal 

1 2 3 4 5 Média Desvio 

Posição 

Transversal 

I 0,44 0,50 0,60 0,74 0,76 0,60 0,14 

II 0,48 0,36 0,42 0,58 0,80 0,48 0,17 

III 0,38 0,44 0,50 0,68 0,52 0,50 0,11 

Média 0,43 0,43 0,51 0,67 0,69 - - 

Desvio 0,05 0,07 0,09 0,08 0,15 - - 


