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RESUMO 

 

 

O aço AISI 4340 é uma liga muito utilizada em diversas aplicações na indústria 

metal-mecânica, principalmente para a fabricação de peças sujeitas a altas solicitações 

mecânicas, por apresentar elevada resistência mecânica e à fadiga, além de boa usinabilidade. 

A usinagem, assim como todos os processos de fabricação induzem tensões residuais nos 

componentes. Por ser a operação que fornece acabamento final à peça, o conhecimento das 

tensões residuais geradas na retificação tem grande importância do ponto de vista do 

desempenho em serviço dos componentes retificados, de maneira deletéria ou benéfica, 

constituindo um importante método de controle e qualidade na fabricação. Neste contexto, o 

presente trabalho tem por finalidade o estudo da influência dos parâmetros de retificação 

plana na geração de tensões residuais em amostras de aço AISI 4340, pela técnica de difração 

de raios-X pelo método do sen2. Análises de Ruído Magnético Barkhausen (RMB), da 

rugosidade e a avaliação da microdureza completaram o estudo. Os resultados mostraram que 

a variação da profundidade de corte influenciou mais significativamente a rugosidade, se 

comparado à velocidade da peça, enquanto que o comportamento da microdureza (HV) com 

relação à velocidade de corte foi mais significativo. Para o RMB a profundidade de corte foi o 

parâmetro mais significativo na sua variação. As tensões residuais encontradas foram 

compressivas e variaram de acordo com a combinação dos parâmetros de corte. 

 

Palavras-Chave: aço AISI 4340; tensões residuais; retificação, difração de raios-X, ruído 

magnético Barkhausen. 

 

 

  



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

AISI 4340 steel is an alloy widely used in many applications by the metal-mechanic industry, 

mainly for parts with high mechanical demands, possessing good resistance to fatigue and 

tenacity, besides the possibility of improving the resistance due to the temperability of the 

material. By providing the final finish to the metal part, through the grinding process, 

residual stresses arise that will influence the service life of this material, in a deleterious or 

beneficial way, constituting an important method of control and quality in the manufacture. 

The aim of this work is to study the influence of grinding parameters on the generation of 

residual stresses in grinded samples of AISI 4340 steel, by X-ray diffraction technique and 

sin² method. Barkhausen magnetic noise analysis (RMB), measurement of the roughness of 

the samples and the evaluation of microhardness complete the study. The results showed that 

the variation in the depth of cut influenced more significantly the variation of the roughness, 

when compared to the variation of the workpiece speed. In microhardness (HV), the cutting 

speed was the most significant parameter. For the RMB the depth of cut was the most 

significant parameter in its variation. The residual stresses were compressive and varied 

according to the combination of the cutting parameters. 

 

Key-Words: 4340 steel, residual stress, grinding, X-ray diffraction, Barkhausen magnetic 

noise. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O aço AISI 4340 é amplamente utilizado nas indústrias de construção de máquinas, 

aeroespaciais e automobilísticas para aplicações onde são requeridas alta resistência à tração e 

tenacidade, e pode trabalhar nos mais variados tipos e níveis de solicitações. Este aço 

apresenta boa usinabilidade e forjabilidade, alta temperabilidade, além de boa resistência à 

fadiga e à corrosão. Usualmente é empregado na condição temperado e revenido, em que a 

temperatura e o tempo de revenimento da microestrutura predominantemente martensítica são 

escolhidos de acordo com o nível de dureza requerido (PIVATO et al., 2006; LIN WENG et 

al., 2013). 

O processo de retificação possui entre os seus principais objetivos melhorar o 

acabamento superficial e garantir a integridade dos componentes usinados, sejam eles tratados 

termicamente ou não. Todavia, durante o processo de usinagem por retificação são geradas 

excessivas temperaturas, que podem causar danos térmicos aos componentes (VIEIRA et 

al., 1999; FUKUHARA et al., 2018). 

Os danos na superfície da peça podem ser identificados como consequência da 

realização de processos de usinagem mal executados ou sem controle. A escolha inadequada 

do par fluido-ferramenta, a incorreta afiação da ferramenta e uma lubrificação/refrigeração 

não eficiente, podem afetar negativamente as propriedades mecânicas do componente 

usinado, pela diminuição de sua resistência à fadiga e ao desgaste. Isto se deve ao efeito 

significativo do calor produzido pelo contato entre o rebolo e a peça, podendo resultar em 

alterações microestruturais, endurecimento da camada subsuperficial e tensões residuais 

trativas superficiais (SHAW, 1994; KUNDRÁK et al., 2017). 

Está bem estabelecido que tensões residuais trativas superficiais em um material, ao se 

somarem às tensões de serviço, podem provocar nucleação e propagação de trincas e levar à 

ruptura prematura do componente, enquanto que as tensões residuais compressivas favorecem 

a longa vida em fadiga e aumentam a resistência à corrosão sob tensão (CINDRA FONSECA, 

2000). 

Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo avaliar as tensões residuais 

geradas na retificação plana do aço AISI 4340, por meio das técnicas de difração de raios-X 

pelo método do sen2 e de ruído magnético Barkhausen, com jorro com vazão constante de 6 

litros por minuto e avaliar a influência dos parâmetros de corte nas tensões geradas. As 

análises de rugosidade e da microdureza completam o estudo. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 AÇO AISI 4340 

 

O aço AISI 4340 é um aço para beneficiamento de liga níquel-cromo-molibdênio. É 

utilizado na fabricação de diferentes componentes mecânicos e pode combinar elevada 

resistência com tenacidade. Muito utilizado para fabricação de peças na indústria automotiva, 

petrolífera e construção naval, este aço também possui elevada resistência à fadiga e podem 

trabalhar com variados tipos de solicitação (ASTM, 2016; SIRIN et al., 2008). 

Uma das aplicações importantes dos aços 4340 é a sua utilização em componentes 

estruturais de veículos espaciais e em aeronaves nos trens de pouso. É considerado de elevada 

resistência mecânica por apresentar altos valores dos limites de escoamento 

(aproximadamente 800 MPa) e resistência à tração (1200 MPa). A composição química desse 

material, segundo a norma ASTM A29 / A29M - 16, é apresentada na Tabela 2.1. As 

propriedades podem variar de acordo com as diferentes composições químicas e os 

tratamentos térmicos aos quais o aço for submetido. 

 

Tabela 2.1 - Faixa de composição química do aço 4340 (% em peso). 

C Mn P (máx) S (máx) Si Ni Cr Mo 

0,38-0,43 0,60-0,80 0,035 0,040 0,15-0,35 1,65-2,00 0,70-0,90 0,20-0,30 

Fonte: ASTM A29 / A29M - 16. 

 

Ao ser tratado termicamente, o aço pode desenvolver diferentes faixas de valores de 

dureza na sua estrutura predominantemente martensítica, porém, pode existir a formação de 

outras fases tais como bainita, ferrita e austenita retida. Segundo Lee (1998), os valores finais 

dependem da quantidade de carbono presente na amostra após o tratamento térmico. Quando 

o teor de carbono é baixo, são formadas martensitas na forma de ripas, unidas em feixes 

maiores ou pacotes. Em aços de alto carbono, a estrutura martensítica surge em formas de 

placas muito finas. Em aços de médio teor de carbono, ocorre uma mistura de ripas e placas 

finas, tornando-se uma estrutura mais complexa (PENHA et al., 2015). 
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2.2 USINAGEM 

 

A usinagem é um processo largamente utilizado na indústria em diferentes áreas e tem 

como objetivo remover material de uma peça por uma ferramenta cortante, através das forças 

de cisalhamento para conferir forma final. O material removido é chamado de cavaco. Devido 

à sua importância, principalmente na grande participação na manufatura, a usinagem é objeto 

de diversos estudos sobre seus parâmetros de corte e sua influência sobre as propriedades dos 

componentes fabricados. As operações de usinagem, normalmente, são divididas em 

acabamento e desbaste, onde no desbaste são favorecidas as condições de corte que 

promovem uma maior remoção de material, enquanto que o acabamento tem como objetivo 

obter uma melhor qualidade superficial (GROOVER, 2010; WEGENER et al., 2017). 

As operações de usinagem geram geometrias diferentes que depende de dois fatores: a 

geometria da ferramenta e a velocidade relativa entre a peça usinada e a ferramenta de corte. 

Os componentes usinados podem ser classificados como rotacionais, aqueles obtidos com a 

rotação da própria peça, e como não-rotacionais, os quais são obtidos pelo movimento 

rotativo ou linear da ferramenta de corte. Para os componentes usinados rotacionais utilizam-

se operações de torneamento, enquanto para os não-rotacionais são realizadas operações como 

furação, fresamento, retificação e brochamento, podendo ser realizadas com ou sem fluidos de 

corte. Os objetivos principais do fluido de corte são a refrigeração da região de corte, 

lubrificar as superfícies em atrito, arrastar o cavaco da área de corte e proteger a ferramenta 

contra a corrosão (GROOVER, 2010). 

Classificação de algumas das principais operações de usinagem convencionais: 

 Torneamento – Operação destinada à obtenção de superfícies de revolução com 

auxílio de uma ou mais ferramentas monocortantes (ferramenta que apresenta uma 

lâmina de metal duro afiada de forma adequada para o tipo de material a ser usinado). 

Neste processo (Figura 2.1) a peça gira em torno do eixo principal de rotação da 

máquina e a ferramenta se desloca simultaneamente segundo uma trajetória coplanar 

com o referido eixo (FERRARESI, 1969). 
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Figura 2.1 - Exemplo de processos mecânicos de torneamento. Fonte: STOETERAU et 

al., 2004. 

 

 Fresamento – Operação com o intuito de obter superfícies quaisquer com o auxílio de 

ferramentas geralmente multicortantes. Neste processo a ferramenta gira e a peça ou a 

ferramenta se deslocam segundo uma trajetória qualquer (FERRARESI, 1969). 

Basicamente existem dois tipos que são o fresamento radial, cilíndrico ou tangencial e 

o fresamento frontal (Figura 2.2). 

 

 

Figura 2.2 – Operações de fresamento: a) radial, b) frontal. Fonte: GROOVER, 2014. 

 

 Furação - Operação destinada à obtenção de um furo na peça, normalmente cilíndrico, 

com auxílio de uma ferramenta multicortante. A ferramenta ou peça giram e 

simultaneamente, a mesma se desloca em trajetória retilínea, paralela ou coincidente 

ao eixo principal da máquina, como pode ser observado na Figura 2.3 (FERRARESI, 
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1969). A furação se subdivide nas seguintes operações: furação em cheio, 

escareamento, furação escalonada, furação de centros e trepanação. 

 

 

Figura 2.3 – Exemplo de processo de furação. Fonte: STOETERAU et al., 2004. 

 

 Retificação (Figura 2.4) – Processo que tem como objetivo principal fornecer à peça 

um melhor acabamento superficial, com auxílio de ferramenta abrasiva de revolução. 

Neste processo a ferramenta gira e a peça se desloca segundo uma trajetória 

determinada, podendo a mesma girar ou não (FERRARESI, 1969; WEGENER et al., 

2017). 

 

 

    (a)              (b) 

Figura 2.4 - Operações de retificação: a) cilíndrica, b) plana. 
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2.2.1 Processo de Usinagem por Retificação 

 

 A retificação é um processo de usinagem por abrasão que consiste em utilizar 

partículas duras como meio de corte, alterando a superfície e a textura do material. 

Comumente utilizada nas etapas finais dos processos de produção de peças, este processo tem 

por objetivo reduzir a rugosidade das superfícies usinadas, remover finas camadas do material 

endurecido por têmpera, nitretação e cementação, além de dar à superfície da peça alta 

precisão geométrica e dimensional, sendo, por isso, amplamente utilizada na indústria 

mecânica (BIANCHI, 2012). 

De acordo com Malkin (1989), a retificação é provavelmente o processo de fabricação 

mais representativo nos países industrializados, onde atinge entre 20 e 25 por cento do total de 

gastos envolvidos nos processos de usinagem. 

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

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

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

O rebolo é a ferramenta de corte, geralmente composto por grãos abrasivos aderidos 

na matriz onde cada grão é uma ferramenta de corte microscópica, conforme Figura 2.5. A 

velocidade de corte desempenhada pelo rebolo possui valores significativamente superiores 

aos demais processos de usinagem, como torneamento e fresamento. A velocidade de corte 

nos processos de retificação geralmente utilizada se encontra na faixa de 20 a 45 m/s, 

podendo atingir até 140 m/s para os processos de retificação em alta velocidade, utilizando, 

neste caso, rebolos especiais. Neste tipo de processo a velocidade de corte é 

significativamente maior do que a velocidade de avanço. O desgaste do material usinado é 

pequeno, pois o rebolo retira cavacos minúsculos durante o corte, quando a aresta dos grãos 

incide sobre a peça (SCHUITEK, 2001). 

Efeitos térmicos e mecânicos combinados tendem a formar tensões compressivas na 

superfície e trativas nas profundidades próximas. A utilização de velocidades da mesa 

maiores, resultam em tensões residuais mais compressivas, pois o tempo de contato entre a 

peça e o rebolo é menor, gerando assim um menor aporte de calor (KRUSZYNSKI & 

WÓJCIK, 2001). 
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Figura 2.5 - Representação do ângulo de corte do rebolo. Fonte: ESSEL (2017). 

 

As propriedades do rebolo determinam a produtividade e qualidade da peça na 

retificação de forma decisiva, sendo relevante o conhecimento da granulação, tamanho do 

grão e concentração de aglomerante, conforme observados na Tabela 2.2 (WEBSTER et al., 

2004). 

 

Tabela 2.2 - Tipo de trabalho, granulação e aglomerante. 

Tipo de trabalho Granulação Aglomerante 

Desbaste Grossa Vitrificado 

Semi-acabamento Média Vitrificado 

Retificação fina Fina 
Borracha, vitrificado, 

Resinóide 

Fonte: ESSEL (2017). 

 

No processo de retificação existem basicamente três tipos de retificadoras: a plana, a 

cilíndrica sem centros e a cilíndrica universal, onde geralmente as peças podem ser 

submetidas a tratamentos térmicos para serem retificados. Quanto ao seu movimento, a 

retificação pode ser manual, automática ou semiautomática. 
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a) Retificação Plana – Processo no qual são retificadas peças de superfície plana. 

Uma placa magnética é presa à mesa retificadora, que pode movimentar-se longitudinalmente 

e transversalmente. A peça é então presa à placa magnética por eletromagnetismo e se 

movimenta junto com ela. Desta forma, a mesa pode deslocar-se e fazer a peça passar pelo 

rebolo, proporcionando assim a sua usinagem. A retificação plana pode ser tangencial de eixo 

horizontal ou frontal de eixo vertical. A primeira utiliza a periferia do rebolo para o corte 

(rebolo cilíndrico reto), enquanto à última, a parte plana do rebolo (rebolo tipo anel), 

conforme Figura 2.6 (MAGNANI, 2013).  

 

Figura 2.6 - Operações de retificação plana tangencial e vertical. Fonte: GROOVER, 

2014. 

 

Na Figura 2.7 é possível observar a utilização da retificadora plana para o processo de 

retificação, o qual mostra, com mais detalhes, o rebolo, a mesa magnética e a amostra a ser 

retificada. 
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Figura 2.7 – Processo de retificação plana com rebolo de óxido de alumínio (Al2O3). 

 

A Figura 2.8 apresenta um rebolo de óxido de alumínio (Al2O3) branco para 

retificação plana. 

 

 

Figura 2.8 - Rebolo de óxido de alumínio (Al2O3) branco para retificação plana. Fonte: 

Fabricante. 

 

b) Retificação Cilíndrica – Processo no qual são retificadas peças cilíndricas, 

podendo ser externo ou interno. No primeiro, o rebolo e a peça estão em rotação, e então, 

quando acontece o contato, o material é removido. O avanço pode ser feito de dois tipos: 

lateral ou mergulho. No lateral, o rebolo avança de forma paralela ao eixo de rotação da peça. 

Já o do tipo mergulho o rebolo avança em direção à peça de forma radial. Na retificação 

cilíndrica interna, com a peça e o rebolo em movimento, a remoção de material acontece por 

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

c) Retificação sem centros – Responsável por retificar peças cilíndricas internas e 

externas, com a diferença de que a peça não é mantida em um meio de fixação, conforme 
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observado na Figura 2.9. Por ser um processo de usinagem que demanda menos tempo, é 

muito utilizado em produção em série. Possui como característica a utilização de dois rebolos, 

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

da peça (MAGNANI, 2013). 

 

 

Figura 2.9 - Retificação sem-centros. Fonte: GROOVER, 2014. 

 

2.2.2 Fluidos de Corte 

 

 Frederick Winslow Taylor, por volta de 1890, foi o primeiro que averiguou e mediu 

a influência dos fluidos de corte na usinagem dos materiais, constatando que a utilização de 

água para resfriar a ferramenta reduzia consideravelmente os efeitos indesejáveis da alta 

temperatura. Entretanto, percebeu que com isso a peça e a ferramenta sofreriam ao mesmo 

tempo com algo também indesejável, a corrosão. Posteriormente, Taylor começou a utilizar 

uma solução de água e sabão para dificultar a corrosão da ferramenta e da amostra, e observou 

também que aplicando grande quantidade de água na região de corte, era possível aumentar a 

velocidade de corte em 33%, sem prejuízo para a vida da ferramenta (RUFFINO, 1977). A 

partir daí a tecnologia avançou muito, tanto no que se refere a materiais quanto às 

máquinas-ferramentas, fazendo com que a demanda por fluidos de corte aumentasse 

consideravelmente (MACHADO et al., 2009). 

Um dos materiais de maior importância nos processos de usinagem é o denominado 

fluido de corte, o qual pode ser definido como sendo líquidos ou gases aplicados na 

ferramenta e no material que está sendo usinado, a fim de facilitar a operação de corte 

(BAUMEISTER et al., 1978). Neste contexto, a utilização do fluido aumenta a vida útil das 
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ferramentas, minimiza a geração de calor no processo e ajuda a remover o cavaco, 

contribuindo assim na eficiência do sistema produtivo (GAJRANI et al., 2017).     

Devido à energia necessária para a remoção do material durante o processo de 

usinagem, grande quantidade de calor é gerado nas operações de corte e a energia derivada do 

atrito entre o cavaco-ferramenta e entre a ferramenta-peça influenciam de forma negativa na 

qualidade da superfície de trabalho e na ferramenta, além de influenciar no custo do produto 

final (AVALLONE E BAUMEISTER, 1978).  

Para desempenhar suas funções, os fluidos de corte necessitam ter algumas 

propriedades, como resistir a pressões e temperaturas elevadas, baixa viscosidade, bom 

contato térmico e alta condutividade térmica, para dissipar calor mais rapidamente (DINIZ et 

al., 1999). 

Não existe um padrão para classificar os fluidos de corte. Diniz (1999) classifica-os 

em: ar, aquosos e óleos. Ferraresi (1969), por sua vez, utiliza três tipos: sólidos, líquidos e 

gasosos. Por fim, os fluidos dividem-se em duas classificações: os não miscíveis em água e os 

miscíveis em água (STOETERAU, 2007). Na Tabela 2.3, são apresentadas as principais 

composições e propriedades dos fluidos de corte. 

 

Tabela 2.3 – Tipos, composição e propriedades dos fluidos de corte. 

Classificação 

dos Fluidos 

de Corte 

Líquidos 
 

Gasosos 

 

Sólidos Óleos Puros Emulsões 
Fluidos 

químicos 

Principais 

composições 

Óleo mineral 

e/ou óleo graxo. 

Óleos, água e 

emulsificadores. 

Água, sais 

orgânicos e 

inorgânicos. 

Ar, dióxido de 

carbono, 

nitrogênio e 

vapor 

Grafite e 

MoS2 

Principais 

Propriedades 

Lubrificação, 

extrema pressão 

e anticorrosão. 

Boa refrigeração, 

boa anticorrosão, 

baixa 

lubrificação, 

extrema pressão. 

Excelente 

refrigeração, 

baixa 

lubrificação, boa 

anticorrosão, 

fácil remoção, 

extrema pressão 

Refrigeração Lubrificação 

Fonte: LISBOA et al., 2013, modificado. 

 

A utilização do fluido de corte na usinagem, quando escolhido de forma apropriada e 

aplicado corretamente, pode trazer muitos benefícios. A escolha do fluido de corte ideal deve 

recair sobre aquele que possuir composição química e propriedades corretas para lidar com as 
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adversidades de um processo de corte específico. Para garantir que as funções do fluido de 

corte sejam exercidas corretamente, deve-se aplicá-lo utilizando um método que permita sua 

chegada o mais próximo possível da aresta de corte dentro da interface ferramenta/cavaco 

(MACHADO et al., 2009). 

Os fluidos de corte na retificação, assim como nos demais processos de usinagem, 

possuem basicamente os mesmos objetivos: remoção do calor, retirada do cavaco e 

lubrificação da peça e da ferramenta de corte. Os fluidos comumente utilizados são a base de 

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

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

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

Segundo Minke (1999) é importante o desenvolvimento de fluidos de corte com 

maior capacidade de redução do atrito durante o processo de retificação, pois o mesmo 

contribui para o estado final da superfície retificada. 

Na zona de retificação, as altas temperaturas podem causar danos térmicos à peça. A 

inadequada aplicação do fluido de corte durante o processo de retificação impede a penetração 

dos fluidos na barreira de ar que circunda o rebolo quando está em movimento, causando um 

maior número de afiações da ferramenta durante a operação (BIANCHI et al., 2003). 

O fluido de corte deve penetrar na região de contato com velocidade igual a 

velocidade periférica do rebolo, para romper a barreira aerodinâmica, permitindo assim que o 

fluido de corte exerça sua função refrigerante de forma otimizada (BIANCHI et al., 2003). 

A capacidade de lubrificação do fluido de corte é o fator chave para o seu 

desempenho e pode influenciar sensivelmente as tensões residuais de retificação e o desgaste 

do rebolo (MONICI et al., 2001). 

 

2.3 TENSÕES RESIDUAIS 

 

São tensões internas em equilíbrio, em condições uniformes de temperatura e em 

repouso, na ausência de qualquer carregamento externo. Surgem em qualquer material, devido 

aos processos de fabricação e tratamentos (MACHERAUCH & KLOOS, 1987). 

As tensões residuais surgem sempre que o componente sofre deformação plástica 

localizada ou deformação elástica não homogênea e seus efeitos podem ser benéficos ou 

prejudiciais ao componente, dependendo do sinal, magnitude e distribuição destas tensões 

(MARTINS, 2004). 
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Elas podem ser classificadas como macroscópicas (Tipo I), microscópicas (Tipo II) ou 

submicroscópicas (Tipo III), em função da escala na qual estão distribuídas (WHITERS et al., 

2008): 

 Tipo I - tensões residuais macroscópicas são tensões que se equilibram nos 

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

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

devido a condições mecânicas, térmicas ou químicas que afetam grandes porções 

volumétricas do material. 

 Tipo II - tensões que se equilibram nos limites dos contornos de um grão 

(mantendo uma distribuição uniforme sobre ele) ou entre grãos vizinhos, 

originadas por deformações plásticas microscópicas. 

 Tipo III – tensões microscópicas a níveis atômicos distribuídas no interior dos 

grãos e são equilibradas nos limites de uma ou de algumas células unitárias, 

originadas por falhas na rede cristalina. 

O estado total de tensões em um certo ponto do material é determinado pela 

superposição das tensões residuais dos Tipos I, II e III, conforme ilustrado na Figura 2.10. 

 

 

Figura 2.10 - Superposição das tensões residuais dos Tipos I, II e III. Fonte: WITHERS, 

2001. 
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De acordo com Griffiths (2001), são três modelos de representação dos mecanismos 

de geração de tensão residual: deformação termo/plástica, transformação de fase térmica e 

deformação plástica mecânica (Erro! Fonte de referência não encontrada.11). 

 

 

Figura 2.11 - Relações de tempo, temperatura, tensão e microestrutura no material. 

Fonte: BHADESHIA, 2002, modificado. 

 

No primeiro modelo (deformação termo/plástica) o aquecimento causa expansão da 

superfície, sendo que esta expansão é aliviada pelo fluxo plástico (restrito à camada 

superficial), enquanto o calor é mantido. Na transformação de fase térmica, a mudança do 

volume da estrutura causa a tensão residual. Se houver uma diminuição do volume a 

superfície irá se contrair, mas o núcleo irá resistir, resultando neste caso em uma tensão 

residual trativa. Se a transformação de fase térmica causar uma expansão, o resultado será 

uma tensão residual compressiva. Já na deformação plástica mecânica, devido à compactação 

superficial exercida por alguma forma de ação mecânica, a tensão residual será compressiva, 

onde não existe efeito térmico (FARIAS, 2009). 

As tensões residuais se somam às solicitações externas aplicadas ao material e, se 

forem trativas, podem ocasionar a nucleação e propagação de trincas, levando a ruptura da 

peça. Já as tensões residuais compressivas são opostas as tensões trativas e reduzem o 

carregamento aplicado no material, dificultando também a nucleação e propagação de trincas, 

se tornando favorável ao prolongamento da vida útil da peça, como pode ser observado na 

Figura 2.12 (SCHOLTES, 2007). 

 



25 

 

 

Figura 2.12 – Redução da tensão resultante aplicada devido à influência de tensão 

residual compressiva. Fonte: CINDRA FONSECA, 2000. 

 

2.3.1 Técnicas de Medições de Tensões Residuais 

 

Os métodos para a determinação das tensões residuais são normalmente divididos em 

destrutivos e não destrutivos, onde os destrutivos são aqueles em que promovem a remoção 

de material e o alívio das tensões no local de medição, medindo a deformação provocada por 

essa remoção para a análise das tensões. Como exemplos de técnicas destrutivas podem ser 

citados o método de seccionamento, no qual cortes longitudinais e transversais são realizados 

e o de furo cego, no qual um furo é feito na superfície da peça. O cálculo das tensões é feito 

através da diferença dos estados inicial e final de deformações, lido por extensômetros 

instalados na vizinhança do local do furo. A desvantagem dos métodos destrutivos, em alguns 

casos, é observada pela inviabilização do uso do componente analisado (ROSSINI et al., 

2012). 

Pelas técnicas não destrutivas é possível analisar as tensões sem a necessidade de 

remoção de material, não prejudicando a peça para uso posterior. Os principais métodos não 

destrutivos são: difração de raios-X, difração de nêutrons, ultrassom e o método magnético 

(YELBAY et al., 2010). 

 

2.3.1.1 Método da Difração de Raios-X 

 

A tensometria por difração de raios-X é um método bem estabelecido e eficaz na 

determinação das tensões, residuais e aplicadas, em materiais cristalinos. Ela permite 

qualificar e quantificar em magnitude e direção as tensões superficiais existentes em dado 
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ponto do material. Os seus princípios básicos foram desenvolvidos há mais de cinquenta anos 

e são baseados em duas teorias: a teoria da difração de raios-X em materiais cristalinos e a 

teoria da elasticidade do material sólido, oriunda da mecânica dos sólidos. 

A teoria da 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 pela incidência de um feixe monocromático sobre a superfície de um 

material, o qual será espalhado (difratado) e posteriormente detectado por algum dispositivo. 

No estado inicial, não deformado, o material metálico possui distância interplanar d0, entre 

seus planos cristalinos (CINDRA FONSECA, 2000). 

Um feixe paralelo de raios-X, de comprimento de onda λ, incide na superfície do 

material segundo um determinado ângulo de incidência 𝜃0. Este feixe é difratado sob o 

mesmo ângulo 𝜃0, de acordo com a Lei de Bragg (Equação 2.1): 

 

𝑛𝜆 = 2𝑑0. sen 𝜃0 (2.1) 

 

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

comprimento de onda λ constante, o valor do ângulo 𝜃0, referente a uma intensidade máxima 

de difração, depende da distância interplanar 𝑑0 (Figura 2.13). 

 

 

Figura 2.13 - Espalhamento e difração de raios-X. Fonte: CALLISTER, 2007, 

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

 

Tensão:  

 

𝜎 =
𝐹

𝐴
 

(2.2) 

 

Deformação: 

𝜀 =
𝛥𝑑

𝑑0
 

(2.3) 

 

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

 

𝜀 =
𝜎

𝐸
 (2.4) 

 

Sendo E é o módulo de elasticidade do material. 

Estando o material sob uma tensão σ, à distância interplanar 𝑑0 varia de um valor 

𝛥𝑑 = 𝑑 − 𝑑0, sendo d a distância entre os planos 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 = 𝑑 − 𝑑0. Diferenciando a lei de Bragg (equação 2.1), chega-se a: 

 

𝜀 =
𝛥𝑑

𝑑0
= − cotg 𝜃0 . 𝛥𝜃 

(2.5) 

 

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

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

 

𝜀 (𝜑, 𝜓) =
(𝑑𝜑,𝜓 − 𝑑0)

𝑑0
= cotg 𝜃0 (𝜃𝜑,𝜓 − 𝜃0) 

(2.6) 

 

No sistema de coordenadas polares, Figura 2.14, temos: 
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Figura 2.14 - Sistema de coordenadas polares. Fonte: CINDRA FONSECA et al., 2017. 

 

A seguinte equação é válida: 

 

𝜀𝜑,𝜓 = (𝜎1 cos2 𝜑 + 𝜎2 sen2 𝜑) sen2 𝜑 − 𝜇
(𝜎1 + 𝜎2 + 𝜎3)

𝐸
 

(2.7) 

 

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

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

raios-X para a análise das tensões residuais: 

 

𝜎𝜑 =
𝐸

(1 + 𝜇)
cotg 𝜃0.

(𝜃𝜑,𝜓2
− 𝜃𝜑,𝜓1

)

(sen² 𝜓2 − sen² 𝜓1)
 

(2.8) 

 

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

proporcional à derivada de 2𝜃, em função de sen² 𝜓. Tem-se, então, a seguinte representação, 

Figura 2.15, da natureza das tensões variando-se os ângulos 2𝜃 em função de sen² 𝜓: 

 

 

Figura 2.15 - Estado de tensão no material em função de 2 e 𝐬𝐞𝐧² 𝝍. Fonte: CINDRA 

FONSECA et al., 2017. 
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2.3.2 Técnica do Ruído Magnético Barkhausen 

 

Os materiais com propriedades ferromagnéticas possuem regiões denominadas 

domínio magnéticos, as quais possuem orientação magnética uniforme. Os domínios são 

magneticamente orientados aleatoriamente formando uma magnetização geral nula, porém ao 

aplicar um campo magnético variável nestas regiões é produzida uma movimentação das 

paredes dos domínios, formando domínios maiores orientados na direção do campo aplicado. 

Esta movimentação gera pulsos magnéticos, como uma sequência de pulsos de tensão elétrica, 

que pode ser medida por uma bobina leitora colocada no material. O sinal observado pela 

bobina leitora é conhecido como ruído magnético Barkhausen (RMB) (LADIN, 2018). 

Os domínios magnéticos são conhecidos como momentos magnéticos atômicos 

alinhados segundo a direção de magnetização espontânea. Este alinhamento varia de domínio 

para domínio, segundo a direção do eixo de fácil magnetização. A separação entre os 

domínios é uma camada de transição conhecida como paredes de domínio ou paredes de 

Bloch (Figura 2.16), segundo as quais estão em um material cúbico a 180º ou 90º (GIRALDO 

E PADOVESE, 2010).  

Na região das paredes de domínio há uma mudança da orientação do spin de forma 

suave, como observado na Figura 2.16, onde pode ser visto a fronteira entre dois domínios 

com orientações defasadas de 180º. As fronteiras dos domínios podem ser classificadas como 

fronteiras de 180º ou fronteiras de 90º. A fronteiras de 90º, diferentemente da Figura 2.16, os 

spins giram 90º de um domínio para o outro adjacente. A largura da fronteira varia entre 10² a 

10³ Angstrons (BUSCHOW E BOER, 2003). 

 

 

Figura 2.16 - Estrutura da parede de domínio 180º. Fonte: FARIAS, 2005. 
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O ruído Barkhausen acontece pelo rompimento de barreiras em materiais 

eletromagnéticos devido ao aumento da intensidade do campo magnético. Estes materiais 

possuem barreiras estruturais, inclusões, discordâncias, contorno de grãos e a presença de 

tensões internas ao material que dificultam a movimentação dos domínios. Estas barreiras que 

dificultam a movimentação dos domínios são chamadas de pontos de ancoragens. Os 

movimentos dos domínios ocorrem em saltos e causam mudanças discretas na magnetização 

do material. O sinal do ruído oscila, conforme apresentado na Figura 2.17, onde se observa o 

envelope que é a envoltória do sinal temporal do ruído, determinado a partir dos sinais 

positivos da amplitude (V), através de uma transformada de Fourier (CORRÊA et al.,2013). 

 

 

Figura 2.17 - Exemplo de um envelope. Fonte: CORRÊA et al.,2013. 

 

Quando as paredes do domínio encontram pontos de ancoragem a energia requerida 

para superá-los aumenta. Após a magnetização ser removida, os domínios não conseguem 

voltar às suas configurações iniciais. Assim, o processo de magnetização é composto de 

pequenos saltos produzidos quando as paredes de domínio superam os pontos de ancoragem e 

estes saltos de magnetização são conhecidos como o efeito Barkhausen (MORGAN, 2013).  

Em cada material ferromagnético existe uma intensidade de energia diferente, o que 

leva a uma variedade de configurações do comportamento magnético quando o material está 

submetido a um campo externo. Para melhor entender a natureza do processo de 

magnetização, muitos parâmetros podem ser analisados pela relação da indução magnética 

(B) em função do campo externo (H), esta função (𝐵 × 𝐻) é chamada de curva de 
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magnetização ou ciclo de histerese, conforme pode ser observada pela Figura 2.18 

(GRIJALBA, 2010). 

 

 

Figura 2.18 - Curva de magnetização ou ciclo de histerese. Fonte: GRIJALBA, 2010. 

 

O ciclo de histerese descreve a magnetização zero até a magnetização de saturação. 

Por ele é possível observar uma curva externa que possui um ciclo fechado e uma curva 

interna que só possui um sentido. Estas duas curvas mostram regiões diferentes. Na primeira 

região, demonstrada pela curva externa, ocorre a magnetização do material de forma 

reversível, ou seja, se retirado o campo magnético aplicado ocorre um deslocamento de 

fronteiras dos domínios a partir de suas configurações iniciais. Esta região é chamada de 

permeabilidade inicial. A segunda região, demonstrada pela curva interna, é chamada de 

magnetização irreversível, pois devido ao aumento do campo magnético aplicado, é 

provocada uma rotação irreversível do vetor de magnetização dos domínios. Nesta segunda 

região o ruído Barkhausen pode ser detectado e, após este ponto o material atinge sua 

magnetização de saturação (FARIAS, 2005). 

A medição RMB depende de parâmetros utilizados na magnetização como a 

frequência, intensidade de magnetização e também dependem das características do material 

como o tamanho do grão, o teor de carbono e o estado de tensões (GIRALDO E PADOVESE, 

2010). 

Componentes com grãos finos acarretam no aumento do nível do RMB, pois possuem 

maior número de domínios magnéticos e aqueles com grãos maiores geram o efeito contrário 

(MOORTHY E SHAW, 2008). 
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Em um material ferromagnético, a presença de tensões residuais compressivas reduz a 

taxa de alinhamento dos domínios magnéticos na direção do campo magnético externo e a 

intensidade do ruído Barkhausen (HAUK, 1997). 

 

2.4 MICRODUREZA VICKERS 

 

 A dureza é uma propriedade mecânica muito utilizada na especificação de materiais, 

nos estudos e pesquisas mecânicas e metalúrgicas e na comparação de diversos materiais. Os 

métodos e ensaios mais aplicados em engenharia utilizam penetradores com formato 

padronizado e que são pressionados na superfície do material sob condições específicas de 

pré-carga e/ou carga, causando inicialmente deformação elástica e em seguida deformação 

plástica (GARCIA et al., 2012). 

Muitas das aplicações de dureza estão voltadas atualmente para o ensaio de 

microdureza, que produz uma impressão microscópica no material, sendo as técnicas Knoop e 

Vickers as mais relevantes. Para cada ensaio, um penetrador de diamante muito pequeno e 

com geometria piramidal é forçado contra a superfície do corpo de prova. A carga pode 

chegar a até 10 gf e a superfície da amostra deve ser plana. A impressão resultante é 

observada e medida em um microscópio; essa medida é, então, convertida em um número de 

dureza. Pode ser necessária uma preparação cuidadosa da superfície do corpo de prova 

(lixamento e polimento), com a finalidade de assegurar uma impressão bem definida, que 

possa ser medida com precisão. Os números de dureza Vickers são designados por HV 

(CALLISTER, 2009). 

O penetrador padronizado para microdureza Vickers (Figura 2.19) é uma pirâmide de 

diamante de base quadrada e com um ângulo de 136° entre faces opostas. Devido à forma do 

penetrador, esse teste é também conhecido como teste de dureza de pirâmide de diamante. O 

ensaio é aplicável a todos os materiais metálicos com quaisquer durezas, especialmente 

materiais muito duros, ou corpos de prova muito finos, pequenos e irregulares, sendo por isso 

conhecido como ensaio universal (GARCIA et al., 2012). 
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Figura 2.19 – Penetrador piramidal Vickers. Fonte: GARCIA et al., 2012 

 

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

impressão (Equação 2.9). 

 

𝐻𝑉 =
1,854𝐹

𝑑2
 

(2.9) 

 

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

é a dureza Vickers (DE SOUZA, 1982). 

As principais vantagens do método Vickers são: 1) escala contínua; 2) impressões 

extremamente pequenas que não inutilizam a peça; 3) grande precisão de medida; 4) 

deformação nula do penetrador; 5) existência de apenas uma escala de dureza; 6) aplicação 

para toda a gama de durezas encontradas nos diversos materiais; 7) aplicação em qualquer 

espessura de material, podendo, portanto, medir também durezas superficiais (DE SOUZA, 

1982). 

 

2.5 RUGOSIDADE 

 

A rugosidade de uma superfície é caracterizada por pequenas irregularidades ou erros 

micro-geométricos de ações que são inevitáveis durante o processo de usinagem e 

influenciam no comportamento de componentes mecânicos, como na qualidade de 
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deslizamento da amostra, na resistência oferecida pela superfície ao escoamento de fluidos e 

lubrificantes, e na resistência à fadiga (AGOSTINHO et al., 1995). 

Como sistema básico de medição de rugosidade, no Brasil, pelas normas ABNT 

6405/1988 e NBR 8404/1984, adota-se o sistema M, em que os conceitos de medição de 

rugosidade são definidos a partir da linha média. A linha média é paralela à direção do perfil 

de tal modo que a soma das áreas superiores, compreendidas entre ela e o perfil efetivo, seja 

igual a soma das áreas inferiores, no comprimento de amostragem Le (cut-off) 

(NICOLA,2008). Pela Figura 2.20, é possível observar o comprimento de amostragem (Le) e 

o comprimento total de avaliação da amostra (Lm). 

 

 

Figura 2.20 - Comprimento total de avaliação Lm e comprimento de amostragem Le. 

Fonte: NICOLA, 2008 

 

A rugosidade média (Ra) é a média aritmética dos valores absolutos das ordenadas de 

afastamento (yi) em relação à linha média, dentro do percurso de medição Lm, conforme 

ilustrado na Figura 2.21 a seguir. Esse parâmetro conhecido como Ra (rugosidade média) é 

expressa em micrometro 𝜇𝑚 (AMORIM, 2002). 
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Figura 2.21 - Rugosidade média. Fonte: ESPANHOL, 2008. 

 

 A rugosidade da peça usinada é afetada por diversos fatores. Dentre os parâmetros de 

corte, é possível cita o avanço (f) e o raio de ponta da ferramenta (Re) como os principais 

responsáveis pelo acabamento superficial oferecendo uma contribuição geométrica à 

rugosidade superficial da peça. O aumento do raio de ponta torna a ponta da ferramenta mais 

resistente, porém aumenta a vibração da ferramenta devido ao atrito o que afeta 

negativamente a rugosidade (DINIZ et al., 2008). 

O processo de retificação é indicado para dar acabamento final a peça pelo fato de 

fornecer baixos valores para a rugosidade média das superfícies trabalhadas, na ordem de 0,1 

µm a 2 µm e baixas tolerâncias (PUERTO et al., 2013). 

A rugosidade tem influência em algumas propriedades do material, tal como na 

resistência à fadiga, pois superfícies muito rugosas permitem o surgimento de concentradores 

de tensão, que facilitam o surgimento de trincas de fadigas. Quanto mais lisa for uma 

superfície maior será sua resistência à fadiga. Assim, é importante analisar a rugosidade dos 

componentes e controlá-las (SMITH E HASHEMI, 2012). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 MATERIAIS 

 

Para o estudo do presente trabalho foram utilizadas 4 amostras de aço AISI 4340 de 

dimensões 55 x 10 x 10 mm, conforme a Figura 3.1. A composição química do material e 

suas propriedades mecânicas estão apresentadas na Tabela 3.1 e Tabela 3.2, respectivamente. 

 

 

Figura 3.1 – Dimensão da amostra. 

 

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

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

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

Fonte: Norma ASTM A29 / A29M - 16. 

 

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

Tensão Limite de Escoamento 

σLE  (MPa) 

Tensão Limite de Resistência                                                    

σLR (MPa) 

800 1200 

Fonte: Norma ASTM A29 / A29M - 16. 
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3.2 PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

3.2.1 Tratamento Térmico de Alívio de Tensões 

 

A fim de aliviar as tensões oriundas de processamentos anteriores realizados nas 

amostras, elas foram submetidas a um tratamento térmico de alívio de tensões, realizado no 

Laboratório de Metalografia e Tratamentos Térmicos (LABMETT) do Departamento de 

Engenharia Mecânica da Universidade Federal Fluminense (UFF).  

As amostras foram acondicionadas em carvão para evitar a descarbonetação das 

mesmas. O tratamento foi realizado à temperatura de 650°C durante 40 minutos, seguido de 

resfriamento ao forno. 

 

3.2.2 Retificação 

 

A retificação das amostras foi realizada no Laboratório de Tecnologia Mecânica 

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

tangencial Benner modelo rvk – 4515. Para a retificação, foi empregado um rebolo de óxido 

de alumínio (Al2O3) branco, com diâmetro externo de 205 mm, diâmetro do furo de 31,8 mm 

e largura de 13 mm, sendo dressado uma única vez antes de todo o processo de retificação. 

Foi aplicado o fluido de corte sintético Hydria EP, biodegradável e solúvel, fabricado pela 

Amphora Química, contendo aditivo de extrema pressão e anti-oxidação. Esse fluido de corte 

é indicado para operações de retificação em aços de baixa, média e alta dureza e pode ser 

utilizado em quaisquer máquinas-ferramenta. Foram utilizados dois litros do fluido de corte 

diluídos em 38 litros d’água, jorro contínuo e vazão constante de 6 L/min. 

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

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

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

magneticamente para a retificação. 
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Figura 3.2 - Retificadora tangencial Bener. Fonte: Manual da retificadora plana Bener 

rvk -4515. 

 

 

Figura 3.3 - Retificadora plana tangencial Bener rvk-4515. 

 

Foram utilizadas 4 amostras idênticas (Figura 3.1), retificadas, com velocidade de 

corte fixada em 30 m/s, duas faces das mesmas, com duas amostras com a mesma velocidade 

superficial (Vw) de 16 m/min mas com profundidades de corte (ap) diferentes (0,05 mm e 0,1 

mm) e as outras duas amostras com a velocidade superficial (Vw) de 10 m/min e também com 

profundidades de corte (ap) diferentes (0,05 mm e 0,1 mm), conforme esquematizado na 

Tabela 3.3. 
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Tabela 3.3 - Parâmetros de corte. 

Amostras 
Velocidade superficial 

da peça (Vw) (m/min) 

Profundidade de corte 

(ap) (mm) 

1 

10 

0,05 
2 

3 
0,1 

4 

5 

16 

0,05 
6 

7 
0,1 

8 

 

 

3.3 ANÁLISE DE RUGOSIDADE 

 

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

Análise de Tensões (LAT), com o equipamento concedido pelo Laboratório de Metrologia 

Dimensional e Computacional (LMDC), ambos do Departamento de Engenharia Mecânica da 

UFF. Utilizou-se o rugosímetro Taylor Hobson Surtronic S25 (Figura 3.4) na 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, paralela ao avanço da peça. 

 

 

Figura 3.4 - Rugosímetro Taylor Robson. Fonte: Fabricante. 

 

Para as medições de rugosidade na superfície, a face da peça foi dividida em 3 vias no 

eixo y e 5 vias no eixo x, totalizando 15 regiões medidas por amostra, conforme observado na 

Figura 3.5, em que as dimensões da peça estão em milímetros. 



40 

 

 

 

Figura 3.5 – Ordem dos pontos de medição de rugosidade (Unidades: mm). 

 

3.4 ANÁLISE DAS TENSÕES RESIDUAIS 

 

As medições das tensões residuais nas quatro peças foram realizadas no Laboratório 

de Análise de Tensões (LAT) do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade 

Federal Fluminense (UFF). 

 

3.4.1 Tensometria por Difração de Raios-X 

 

As tensões residuais foram medidas através da tensometria por difração de raios-X. 

Cada amostra foi medida utilizando o equipamento analisador de tensões Stressrad (Figura 

3.6), de acordo com os seguintes parâmetros da Tabela 3.4. 

 

Tabela 3.4 - Parâmetros de medição das tensões residuais. 

Diâmetro do colimador (mm) 2 

Ângulo de incidência (2θ) 156,41 

Plano de difração (hkl) (211) 

Radiação Cr 

Comprimento de onda λCr (Å) 2,291 

Corrente (mA) 4 

Tensão (kV) 25 

Ângulos de incidência Ψ 0º, 20,7º, 30º, 37,8º, 45º 

Tempo de exposição (s) 125 
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Figura 3.6 – Analisador de tensões Stressrad. 

 

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

ao avanço, em um único ponto da parte central de cada superfície retificada (Figura 3.7). 

 

Figura 3.7 – Local e direção da análise das tensões residuais. 

 

3.4.2 Ruído Magnético Barkhausen 

 

O processo de medição do ruído magnético Barkhausen (RMB) foi realizado através 

de um analisador analógico comercial de um canal da marca Rollscan 200-1, fabricado pela 

Stresstech Group e cedido ao Laboratório de Análise de Tensões pela ZAF Sistemas 

Analíticos, conforme ilustrado na Figura 3.8. 
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(a) (b) 

Figura 3.8 – a) Equipamento Rollscan 200-1; b) Sonda magnética usada.  

 

Durante a etapa de medição, o equipamento produz uma excitação no material através 

da aplicação de um campo magnético senoidal com frequência de 125 Hz, através de um 

sensor localizado na parte inferior da sonda magnética. Tal frequência possibilita a medição 

do RMB a uma profundidade de 1 a 1,5 mm da superfície do material. Essa profundidade é 

influenciada pela faixa de frequência do sinal do ruído e pelas propriedades de permeabilidade 

e condutividade do material (STRESSTECH, 2007). 

O sinal Barkhausen é filtrado por meio de filtros passa banda com intervalo de corte 

de 70 - 200 kHz e posteriormente amplificado. Para realizar as medições realizadas foram 

utilizados os mesmos valores para os parâmetros de amplitude de magnetização de excitação 

(MAGN) e de potenciômetro de controle do ganho para amplificação do sinal (CH1). O 

potenciômetro de controle de ganho para amplificação do sinal (CH1) tem como valor 

máximo 2 V e a amplitude de magnetização de excitação (MAGN) tem como carga máxima 

12 Vpp (Volts de pico a pico) 

O valor da MAGN foi igual a 45% da carga máxima aplicada pelo equipamento, o que 

corresponde a 5,4 Vpp (volts de pico a pico); e o valor do CH1 foi de 50% do valor máximo 

do aparelho, correspondente a 1,0 V. 

O ruído magnético Barkhausen foi analisado, após a realização do processo de 

retificação, em duas faces de cada amostra nas direções longitudinais e transversais, em um 

ponto centralizado, segundo a orientação da sonda magnética. O valor do RMB em cada face 

é obtido no visor do equipamento Rollscan 200-1, na unidade de mV (milivolt), após a 

estabilização do sinal. 
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Foram realizadas 15 medições na direção longitudinal e 15 na direção transversal da 

peça, totalizando 30 medições por amostra, todas na região central das amostras. 

 

3.5 ENSAIOS DE MICRODUREZA 

 

Os ensaios de microdureza Vickers foram realizados no Laboratório de Metalografia e 

Tratamentos Térmicos (LABMETT) do Departamento de Engenharia Mecânica da 

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

(Figura 3.10), da marca Time Group, modelo HVS-1000, com aplicação de carga de 9,8 N, por 

15 segundos para cada endentação, conforme ASTM E384-16. 

 Foram realizadas duas medições por amostra, conforme ilustrado na figura 3.9. 

 

 

Figura 3.9 – Pontos de medição da microdureza Vickers (HV). 

 

 

Figura 3.10 - Microdurômetro digital Time Group HVS-1000 (LABMETT/UFF). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 ANÁLISE DA RUGOSIDADE 

 

Os resultados das medições da rugosidade (Ra), em μm, para cada uma das oito 

amostras, podem ser verificados nas Tabela 4.1 e Erro! Fonte de referência não 

encontrada., notando que a tabela a Erro! Fonte de referência não encontrada. foi 

desenvolvida com base na Figura 3.5, em que a amostra é dividida em 15 regiões de medição. 

 

Tabela 4.1 – Parâmetros de corte e rugosidade (Ra). 

Amostras 
Velocidade da 

mesa (m/min) 

Profundidade de 

corte (mm) 

Média da rugosidade 

(µm) 

1 
10 0,05 

0,039 ± 0,012 

2 0,039 ± 0,016 

3 
10 0,10 

0,068 ± 0,013 

4 0,068 ± 0,015 

5 
16 0,05 

0,040 ± 0,013 

6 0,036 ± 0,011 

7 
16 0,10 

0,045 ± 0,016 

8 0,037 ± 0,017 

  

Para facilitar a visualização dos resultados foi elaborado um gráfico com a média da 

rugosidade, conforme observado na Figura 4.1. 
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Figura 4.1 – Rugosidade média Ra das amostras.  

 

É possível observar pela Tabela 4.1 e pela Figura 4.1 que nas amostras 3 e 4 foi 

constatada uma rugosidade média maior. Segundo Taborga et al. (2003), a rugosidade pode 

ser melhorada com a diminuição da velocidade da peça (Vw) e da profundidade de corte (ap), 

o que não condiz com os resultados das amostras 3 e 4, se comparado com as amostras 7 e 8 

que foram retificadas com a mesma profundidade de corte que as amostras 3 e 4. A 

rugosidade das amostras 7 e 8 deveriam ser maiores do que as encontradas nas amostras 3 e 4. 

As amostras 3 e 4 foram as últimas a serem retificadas, com um mês de intervalo. A falta de 

dressagem do rebolo ou alguma influência do fluido de corte, como uma possível proliferação 

bacteriana podem ter influenciado nos resultados encontrados para a rugosidade dessas 

amostras, pois segundo Piubeli et al. (2003), uma proliferação bacteriana causa perda da 

qualidade do lubrificante. 

Pode-se perceber ainda, pela Figura 4.1, uma leve diminuição da rugosidade média nas 

superfícies das amostras 5, 6, 7 e 8, retificadas com a velocidade da mesa maior (16 m/min) se 

comparado com as amostras (1, 2, 3 e 4) retificadas com velocidade da mesa igual a 10 

m/min. Esta menor rugosidade reflete em um melhor acabamento das amostras, entretanto, 

pode-se observar que, devido a utilização do fluido de corte em jorro com vazão constante de 

6 L/min e com a pouca diferença de profundidade de corte, a variação da rugosidade foi sutil, 

se comparado ao trabalho realizado por Gonzalez (2017), onde  não foi usado fluido de corte 
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com jorro constante. Segundo Alves et al. (2009), isso corrobora a influência do fluido de 

corte na obtenção de melhor acabamento superficial. 

É importante observar que os valores absolutos de rugosidade encontrados, que variam 

de 0,02 a 0,10 μm, estão dentro do esperado, visto que o processo de retificação gera um 

ótimo acabamento superficial, resultando na obtenção de baixos valores de rugosidade. Além 

disso, o fluido de corte contribui para um melhor acabamento da amostra e menor desgaste do 

rebolo, o que está coerente com os resultados de Puerto et al. (2013). 

Ao comparar os resultados com os obtidos por Gonzalez (2017) é possível observar 

que a utilização de jorro contínuo e vazão constante possibilitou uma redução considerável da 

rugosidade das amostras retificadas, com os mesmos parâmetros de velocidade superficial da 

peça (Vw) e profundidade de corte (ap). 

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

realizados testes estatísticos para Análise de Variâncias (ANOVA), sendo necessário verificar 

a normalidade dos resíduos e homogeneidade das variâncias, sendo a não rejeição destas 

hipóteses essencial para a utilização do teste paramétrico. 

Na verificação dos parâmetros se calcula o valor-p, que é o menor nível de 

significância com o qual se rejeita a hipótese nula, sendo que para valores acima de 0,05 a 

hipótese de distribuição normal não é descartada e, portanto, qualifica o experimento para 

utilização do método ANOVA. A análise se encontra na Tabela 4.3. 

Tabela 4.2 - Testes estatísticos da rugosidade. 

Teste Estatístico Valor-p 

Normalidade dos Resíduos 
Kolmogorov-Smirnov com correção de 

Lilliefors 
< 0,01 

Homogeneidade das variâncias 

Levene 0,116710 

Cochran C, Bartlett Chi-Sqr. 0,403677 

 

Como o resultado para o valor-p tende a zero, e, portanto, é menor que 0,05, se rejeita 

a hipótese de normalidade dos resíduos, mas não se rejeita a hipótese da homogeneidade das 

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

dados, sendo os resultados do efeito dos parâmetros de corte representados na Tabela 4.4. 

 

Tabela 4.4 - Teste paramétrico de análise de variâncias para a rugosidade Ra. 

Parâmetro de Corte Soma Quadrática Grau de Liberdade Valor-p 

Velocidade da peça 0,005603 1 0,000001 

Profundidade de corte 0,008003 1 0,000000 

 

Quando o valor-p é menor do que 0,05, significa que o parâmetro é significativo na 

variação da rugosidade, assim sendo, os dois influenciam de maneira significativa nesta 

variação. 

 Para ilustrar melhor este comportamento, foi gerado através do software STATISTCA 

os gráficos de efeito dos parâmetros de retificação na rugosidade. Como pode ser observado 

na Figura 4.2 e Figura 4.3. 

 

 

Figura 4.2 – Influência da velocidade superficial da peça (Vw) na rugosidade Ra. 
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Pode-se perceber que, com o aumento da velocidade superficial da peça (Vw) há uma 

redução da rugosidade da peça, explicando assim o fato das amostras 7 e 8 apresentarem 

valores de rugosidade média tão diferentes dos apresentados nas amostras 3 e 4, para a mesma 

profundidade de corte (ap), mostrados na Tabela 4.1, porém o resultado não condiz com o 

afirmado por Taborga et al. (2003), onde relaciona o aumento da velocidade da peça, a uma 

maior rugosidade encontrada. 

Como se pode observar graficamente na Figura 4.3, notou-se um aumento da 

rugosidade com o aumento da profundidade de corte. Foi constatado que a profundidade de 

corte é diretamente proporcional a rugosidade, como afirmado por Taborga et al. (2003). 

 

 

Figura 4.3 – Influência da profundidade de corte na rugosidade Ra. 

 

Foi observado também que em todos os casos a rugosidade média possui valores 

baixos e com desvio padrão na faixa de 0,01 a 0,02 μm, podendo ser explicado devido ao fato 

do processo de retificação conferir bom acabamento superficial gerando baixos valores de 

rugosidade e o fluido de corte contribuir ainda mais para esta redução. 
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4.2 ANÁLISE DA MICRODUREZA 

 

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

na Tabela 4.3. 

 

Tabela 4.3 - Microdureza Vickers (HV) das amostras. 

Amostra 
Pontos Analisados 

Valor médio 
1 2 

1 242,3 262,1 252,2 ± 14,0 

2 247,9 256,3 252,1 ± 5,9 

3 261,7 297,2 279,5 ± 25,1 

4 280,9 302,9 291,9 ± 15,6 

5 250,8 241,6 246,2 ± 6,5 

6 278,4 251,5 265,0 ± 19,0 

7 248,2 229,3 238,8 ± 13,4 

8 239,8 261,3 250,6 ± 15,2 

 

De acordo com a Figura 4.4, pode-se observar a variação em média da microdureza 

Vickers (HV). 

 

Figura 4.4 – Média da microdureza Vickers. 
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Observou-se que nas amostras 3 e 4 a microdureza atingiu valores de cerca de 

290 HV, para velocidade de peça (𝑉𝑤 = 10 𝑚/min ), com profundidade de corte de (𝑎𝑝 =

0,10 𝑚𝑚). Nas demais amostras a microdureza Vickers (HV) atingiu valores semelhantes, 

por volta de 250 HV. Aparentemente a velocidade da peça e a profundidade de corte 

influenciaram a microdureza mais significativamente nas amostras 3 e 4, diferentemente das 

demais. 

A fim de corroborar os comentários anteriores, foram realizados testes estatísticos de 

normalidade dos resíduos e homogeneidade das variâncias, descritos na Tabela 4.5. 

 

Tabela 4.4 - Testes estatísticos da microdureza. 

Teste Estatístico Valor-p 

Normalidade dos Resíduos 
Kolmogorov-Smirnov com correção de 

Lilliefors 
< 0,2 

Homogeneidade das variâncias 

Levene 0 

Cochran C, Bartlett Chi-Sqr. 0,092536 

 

Como o resultado para o valor-p tende a zero, e, portanto, é menor que 0,05, se rejeita 

a hipótese de homogeneidade das variâncias, mas não se rejeita a normalidade dos resíduos. 

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

resultados do efeito dos parâmetros de corte representados na Tabela 4.6. 

 

Tabela 4.5 - Teste paramétrico da análise de variâncias da microdureza (HV). 

Parâmetro de Corte Soma Quadrática Grau de Liberdade Valor-p 

Velocidade da peça 705 1 0,041814 

Profundidade de corte 256,5 1 0,149391 
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Quanto menor o valor-p, mais significativa é a variação do parâmetro de corte na 

microdureza (HV). Logo, a velocidade da peça influencia de maneira mais significativa na 

variação da microdureza (HV) das amostras do que a profundidade de corte. 

Pode-se perceber na Figura 4.5 que o aumento da velocidade superficial da peça (Vw) 

provoca uma redução da microdureza (HV). 

 

 

Figura 4.5 - Influência da velocidade superficial da peça na microdureza (HV). 

 

Como observado graficamente na Figura 4.6, notou-se um aumento da microdureza 

(HV) com o aumento da profundidade de corte. Logo, pela análise dos dois gráficos, foi 

constatado que a profundidade de corte é diretamente proporcional a microdureza (HV) ao 

passo que a velocidade da mesa confere um efeito contrário, assim como encontrado na 

literatura de Hioki (2006). 
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Figura 4.6 - Influência da profundidade de corte na microdureza (HV). 

 

Uma maior profundidade de corte e menor velocidade explica assim o fato das 

amostras 3 e 4 apresentarem valores em média maiores para a microdureza (HV), devido à 

combinação de parâmetros. 

Assim como foi visto no capítulo anterior, sobre a rugosidade, as superfícies das 

amostras não possuíam o mesmo acabamento superficial. O resultado foi uma maior 

dificuldade nas medições das diagonais para a medição da microdureza (HV). Algumas 

regiões da amostra apresentavam corrosão o que dificultou a visualização da endentação e 

posterior medição das diagonais. 

Não houve uma variação considerável entre o início e o final da amostra, o que pode 

ser constatado na Tabela 4.3, pelo baixo coeficiente de variação, inferior a 10%. 

 

4.3 ANÁLISE DAS TENSÕES RESIDUAIS 

 

As tensões residuais foram analisadas após o processo de retificação e a Tabela 4.7 

apresenta os seus valores na direção longitudinal (L). 
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Tabela 4.6 - Tensões residuais longitudinais (L) após a retificação. 

Amostra 
Velocidade da 

mesa (Vw) (m/min) 

Profundidade de 

corte (ap) (mm) 

Tensões residuais 

(L) (MPa) 

1 
10 0,05 

-150 ± 17 

2 -220 ± 18 

3 
10 0,10 

-80 ± 8 

4 -75 ± 10 

5 
16 0,05 

-145 ± 12 

6 -160 ± 20 

7 
16 0,10 

-180 ± 8 

8 -260 ± 4 

 

Pode-se observar de acordo com a Tabela 4.7 e na Figura 4.7 que as tensões residuais 

longitudinais encontradas foram predominantemente compressivas com as amostras 3 e 4 

sendo as menos compressivas. De acordo com Alves et al. (2009), os resultados estão dentro 

do esperado e a utilização do fluido de corte contribuiu para o aparecimento de tensões 

residuais compressivas.  

Observando os estudos anteriores, percebe-se uma relação da tensão residual menos 

compressiva das amostras 3 e 4 com os maiores valores encontrados para a rugosidade, 

microdureza e ruído nestas amostras. 
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Figura 4.7 - Tensões residuais longitudinais. 

 

Aparentemente o fato das amostras 3 e 4 possuírem tensões menos compressivas pode 

ser explicado pelo fato dessas amostras terem sofrido uma combinação de parâmetros de 

corte. 

A fim de corroborar os comentários anteriores, foram realizados testes estatísticos de 

normalidade dos resíduos e homogeneidade das variâncias, descritos na Tabela 4.8. 

 

Tabela 4.7 – Testes estatísticos das tensões residuais.  

Teste Estatístico Valor-p 

Normalidade dos Resíduos 
Kolmogorov-Smirnov com correção de 

Lilliefors 
> 0,2 

Homogeneidade das variâncias 

Levene - 

Cochran C, Bartlett Chi-Sqr. 0,238791 

 

Como ambos os resultados para o valor-p apresentam valor superior a 0,05, não se 

rejeita a hipótese de homogeneidade das variâncias e a normalidade dos resíduos. Assim, 

utiliza-se a estatística paramétrica na avaliação dos dados, sendo os resultados do efeito dos 

parâmetros de corte representados na Tabela 4.9. 
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Tabela 4.8 - Teste paramétrico de análise de variâncias das tensões residuais. 

Parâmetro de Corte Soma Quadrática Grau de Liberdade Valor-p 

Velocidade da peça 6050,0 1 0,110056 

Profundidade de corte 800,0 1 0,497996 

Interação entre Vel. e 

Prof. 
15312,5 1 0,031178 

 

Tanto a velocidade da peça quanto a profundidade de corte indicam valores menores 

do que 0,05 para o valor-p, demonstrando que os parâmetros, de maneira isolada, não foram 

considerados significativos na variação da tensão residual. Contudo, verifica-se a 

significância dos efeitos de interação entre a velocidade superficial da peça e a profundidade 

de corte, demonstrado pelo valor-p. 

Na Figura 4.8 pode-se observar a variação da tensão residual com a velocidade 

superficial da peça. 

 

 

Figura 4.8 – Variação das tensões residuais VS velocidade superficial da peça. 
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Isto sugere que, a tendência da tensão residual é se tornar mais compressiva, com o 

aumento da velocidade superficial da peça, conforme previsto na literatura de KRUSZYNSKI 

& WÓJCIK (2001). 

Na Figura 4.9, por outro lado, a tensão residual aumenta com o aumento da 

profundidade de corte. 

 

 

Figura 4.9 – Variação das tensões residuais VS profundidade de corte. 

 

Como apenas a combinação de parâmetros de corte influencia significativamente a 

variação da tensão residual, deve ser analisada a sua interação (Figura 4.10). 
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Figura 4.10 – Efeitos de interação nas tensões residuais. 

 

Analisando a Figura 4.10, percebe-se um efeito contrário quando ocorre um aumento 

da velocidade superficial da peça com uma dada profundidade de corte. Normalmente, para 

uma maior velocidade superficial da peça, menos compressiva tenderá ser a tensão residual. 

Entretanto, como os resultados das tensões sofrem influência da combinação dos parâmetros 

de corte, torna-se incoerente os resultados da Figura 4.10. 

De acordo com KRUSZYNSKI & WÓJCIK (2001), com um aumento da velocidade 

da peça a tensão residual tende a ser menos compressiva, devido a um maior aporte de calor 

na retificação, devido a um menor tempo do contato entre o rebolo e a peça, o que não condiz 

com a Figura 4.10 para a profundidade de 0,05 mm. Logo, pode ter ocorrido algum erro na 

medição das amostras ou, segundo Vieira et al. (1999), as amostras podem ter sofrido danos 

térmicos oriundos das altas temperaturas geradas no processo de retificação, que podem 

provocar alterações microestruturais e levar ao surgimento de tensões residuais trativas. 

 

4.4 RUÍDO MAGNÉTICO BARKHAUSEN 

 

Os valores do ruído magnético Barkhausen (RMB) para cada amostra, obtidos nas 

direções, longitudinal e transversal, são apresentados, na Tabela 4.10. Cada valor representa a 
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média aritmética das quinze medições em cada ponto. A medição do RMB ao ar teve o valor 

médio de 6,9 mV com um desvio padrão de 0,1 mV.  

 

Tabela 4.9 – Ruído Magnético Barkhausen (mV). 

Amostra Longitudinal Transversal 

1 54,8 ±0,7 80,5 ±2,2 

2 50,8 ±0,3 94,9 ±0,7 

3 83,2 ±0,9 67,4 ±0,6 

4 85,3 ±0,5 76,3 ±1,3 

5 69,0 ±0,5 85,6 ±0,5 

6 71,2 ±0,6 89,8 ±0,8 

7 75,3 ±0,4 75,7 ±0,6 

8 71,7 ±0,4 80,4 ±1,9 

 

Analisando os valores encontrados na Tabela 4.10, é possível observar um 

comportamento homogêneo do RMB, com valores na ordem de 70 mV longitudinalmente e 

81 mV transversalmente. Observou-se também que houve um baixo desvio padrão e que 

apresentou um leve aumento do ruído na direção transversal, se comparado a direção 

longitudinal, com exceção das amostras 3 e 4 em que o ruído diminuiu. 

A diferença nos valores encontrados para o ruído pode ser explicada devido a 

sensibilidade do ruído as tensões residuais (KESAVAN et al, 2005), onde, de acordo com 

Yelbay (2010), geralmente os RMB mais altos indicam tensões residuais menos 

compressivas. 

Pode-se observar também graficamente na Figura 4.11 o valor médio do ruído 

magnético Barkhausen na longitudinal e transversal, por amostra. 
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Figura 4.11 – Valor médio do ruído magnético (RMB) por amostra. 

 

Pode-se observar os valores obtidos nas amostras 3 e 4, que foram os mais destoantes 

entre as demais amostras, como aconteceu também nos estudos anteriores como o de 

microdureza (HV) e rugosidade (Ra).  

 

4.4.1 Análise Estatística do Ruído na direção Longitudinal 

 

A fim de tentar entender os valores obtidos anteriormente, foram realizados testes 

estatísticos de normalidade dos resíduos e homogeneidade das variâncias, descritos na Tabela 

4.11. 

Tabela 4.10 – Testes Estatísticos do RMB. 

Teste Estatístico Valor-p 

Normalidade dos Resíduos 
Kolmogorov-Smirnov com correção de 

Lilliefors 
< 0,01 

Homogeneidade das variâncias 
Levene p→0 

Cochran C, Bartlett Chi-Sqr. 0,005286 

 

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

as hipóteses de homogeneidade das variâncias e a da normalidade dos resíduos são rejeitadas. 
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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. Assim, é utilizada a estatística paramétrica na avaliação dos dados, sendo os 

resultados do efeito dos parâmetros de corte representados na Tabela 4.12. 

 

Tabela 4.11 - Teste paramétrico de análise de variâncias para o RMB. 

Parâmetro de Corte Soma Quadrática Grau de Liberdade Valor-p 

Velocidade da peça 322,1 1 p→0 

Profundidade de corte 9065,4 1 p→0 

 

Quanto mais próximo de zero for o valor-p, mais significativa é a variação do 

parâmetro avaliado. Como o valor-p de ambos os parâmetros são menores do que 0,05, os 

dois parâmetros influenciam de maneira significativa na variação do RMB das amostras. 

Como a soma quadrática apresentou um valor superior na profundidade de corte, este 

parâmetro influenciou de maneira mais significativa o RMB. Tal entendimento pode ser 

comprovado pela análise das Figuras 4.12 e 4.13. 

 

Figura 4.12 – Variação do RMB VS velocidade superficial da peça (𝐕𝐰). 
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Figura 4.13 -  Variação do RMB VS profundidade de corte (𝐚𝐩). 

 

4.4.2 Análise Estatística do Ruído na direção Transversal 

 

Foram realizados testes estatísticos de normalidade dos resíduos e homogeneidade das 

variâncias também na direção transversal, apresentados na Tabela 4.13. 

 

Tabela 4.12 - Testes Estatísticos do RMB. 

Teste Estatístico Valor-p 

Normalidade dos Resíduos 
Kolmogorov-Smirnov com correção de 

Lilliefors 
< 0,01 

Homogeneidade das variâncias 
Levene p→0 

Cochran C, Bartlett Chi-Sqr. p→0 

 

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

as hipóteses de homogeneidade das variâncias e a da normalidade dos resíduos são rejeitadas. 

Contudo, a partir de estudos realizados utilizando a técnica de Monte Carlo, verifica-se que tal 
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violação não traz consequências graves para as conclusões acerca do conjunto de dados sob 

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

resultados do efeito dos parâmetros de corte representados na Tabela 4.14. 

 

Tabela 4.13 - Teste paramétrico de análise de variâncias para o RMB. 

Parâmetro de Corte Soma Quadrática Grau de Liberdade Valor-p 

Velocidade da peça 288,0 1 0,000549 

Profundidade de corte 4868,0 1 0,000000 

 

Quanto mais próximo de zero for o valor-p, mais significativa é a variação do 

parâmetro avaliado. Como o valor-p de ambos parâmetros são menores do que 0,05, os dois 

parâmetros influenciam de maneira significativa na variação do RMB das amostras. Como 

para a profundidade de corte a soma quadrática apresentou um valor superior e o valor-p 

menor, este parâmetro influenciou de maneira mais significativa o RMB. Tal entendimento 

pode ser comprovado pela análise das Figuras 4.14 e 4.15. 

 

 

Figura 4.14 -  Variação do RMB VS velocidade superficial da peça (𝐕𝐰). 
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Figura 4.15 - Variação do RMB VS profundidade de corte (𝐚𝐩). 

 A Figura 4.16 apresenta uma correlação entre as tensões residuais longitudinais em MPa, 

com o ruído magnético Barkhausen em mV. 

 

Figura 4.16 – Comparação do RMB com as tensões residuais. 
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Pela análise da Figura 4.16, é possível observar a semelhança da variação do RMB 

com as tensões residuais. Nas amostras de 1 a 5 à medida que a tensão residual aumenta (mais 

trativa) o RMB também aumenta. 

Assim como encontrado na literatura por Corrêa et al. (2013), o ruído aumenta com a 

presença de pontos de ancoragem, como discordâncias, contorno de grãos, ou seja, tensões 

trativas e o ruído diminui na presença de tensões residuais compressivas.  

Pode-se observar uma inconsistência na comparação do RMB com as tensões residuais 

das amostras de 5 a 8, provavelmente por algum erro na medição. 
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5 CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho, que teve como objetivo estudar o comportamento da integridade   

superficial na retificação plana de aço AISI 4340, permite as seguintes conclusões: 

 

1. A variação da velocidade superficial da peça (𝑉𝑤) e da profundidade de corte 

(𝑎𝑝) foi significativa para a rugosidade, sendo a profundidade de corte (𝑎𝑝) o 

parâmetro mais significativo, sendo inversamente proporcional à integridade 

da superfície. 

2. O aumento da profundidade de corte resultou em maiores valores de 

microdureza Vickers (HV), enquanto que o aumento da velocidade superficial 

da peça (𝑉𝑤) reduziu essa propriedade mecânica. 

3. As tensões residuais geradas pela retificação foram predominantemente 

compressivas atingindo valores máximos de até 260 MPa. Os menores valores 

de tensão residual (~80 MPa) foram encontrados nas amostras usinadas com 

maior profundidade de corte e menor velocidade superficial da peça. 

4. A profundidade de corte (𝑎𝑝) foi o parâmetro de influência mais significativa 

no ruído magnético Barkhausen, apesar da velocidade superficial da peça (𝑉𝑤) 

também influenciar levemente o ruído. 

5. As amostras com tensão residual menos compressivas, tiveram maiores valores 

para rugosidade (Ra), microdureza (HV) e RMB.
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6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

Como sugestão para trabalhos futuros afim de dar continuidade a este projeto, podem ser 

estudados os seguintes itens: 

 

1. Efetuar teste de dureza das amostras para verificar se o comportamento é análogo ao 

encontrado na microdureza em relação aos parâmetros de corte; 

2. Avaliar a influência, na integridade superficial, da vazão do fluido de corte usada na 

retificação; 

3. Realizar a retificação com mínima quantidade de fluido de corte (MQL); 

4. Realizar o estudo com rebolo de CBN. 

5. Utilizar uma maior velocidade de avanço. 
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