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RESUMO 

Nos processos de fabricação por usinagem a geração de tensões residuais advém da 

combinação dos efeitos gerados pelo esforço mecânico do contato da ferramenta com a peça 

usinada, o calor gerado por atrito e as transformações de fases. Os parâmetros de corte 

utilizados no processo, bem como a geometria da ferramenta de corte empregada influenciam 

de maneira distinta na integridade superficial do material usinado, resultando em diferentes 

estados de tensões residuais. Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a 

influência do emprego de diferentes parâmetros de corte, bem como a geometria da 

ferramenta de corte, convencional e wiper, no comportamento das tensões residuais e na 

integridade superficial no torneamento do aço AISI 4340 com insertos de metal duro. A 

análise das tensões residuais superficiais foi realizada por difração de raios-X pelo método do 

sen², com radiação Crα. Através da técnica de remoção de camadas foi avaliado o 

comportamento das tensões residuais subsuperficiais. Com relação aos parâmetros de corte 

empregados, os resultados mostraram que o aumento do avanço impacta diretamente na 

formação de maiores tensões residuais de tração, enquanto que o emprego de menores 

avanços e profundidades de corte gera melhor acabamento superficial. O uso de inserto wiper 

gerou um estado de tensões residuais próximo ao gerado com o uso de insertos convencionais, 

entretanto o acabamento superficial foi melhor, principalmente com a utilização de avanços 

maiores. 

 

Palavras-Chave: Torneamento; tensões residuais; difração de raios-X; aço AISI 4340;  

 

 

  



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

In machining processes, the generation of residual stress results from the combination of the 

effects created by the mechanical pressure between the tool and the machined workpiece, the 

heat generated by friction and the phase transformations. The cutting parameters used in the 

process as well as the cutting tool geometry affect in different ways the surface integrity of 

the machined material, resulting in different residual stresses state. Thus, the present work 

aims to evaluate the influence of different cutting parameters and carbide tools, with 

conventional geometry and wiper, on the behavior of residual stresses and surface integrity in 

AISI 4340 steel turning process. Surface residual stresses were performed by X-ray 

diffraction using the sin² method, with Crα radiation. The behavior of the subsurface 

residual stresses was evaluated using the layer removal technique. The results showed that the 

feed rate increase directly impacts on the formation of higher tensile residual stresses, while 

the use of smaller feeds and depths of cut generate a better roughness. The use of wiper 

inserts generated a state of residual stresses close to those with the conventional inserts, 

however the surface finishing was better, mainly with larger feeds. 

 

Key-Words: turning; residual stresses, x-ray diffraction, AISI 4340 steel 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O AISI 4340 é um aço de ultra-alta resistência, com médio teor de carbono e tratável 

termicamente, muito utilizado para aplicações estruturais, componentes usinados, peças do 

setor automobilístico, vasos de pressão em instalações nucleares e em aplicações 

aeroespaciais, como em trem de pouso de aviões. O vasto campo de aplicação deste aço se 

deve à sua alta tenacidade e elevada resistência mecânica e à fadiga (BHATTCHARYA et al., 

2010 e LEE et al., 1997). Entretanto, entender as propriedades mecânicas dos materiais 

durante diferentes condições de carregamento é de grande importância para diversas 

aplicações na engenharia. Para a classificação de aços de alta resistência é importante 

perceber que essa definição depende de como esses aços são utilizados. Esses usos atingem 

um diverso número de categorias, onde diferentes propriedades são requeridas. Em virtude 

dessa aplicação, é necessário o estudo dos processos de fabricação e dos tratamentos térmicos 

para a produção desses aços (SUDHIR KUMAR et. al., 2017). 

Para os componentes usinados, a integridade superficial afeta a vida em serviço e a 

estabilidade dimensional, por isso, é extremamente importante o controle do estado superficial 

final do produto fabricado. Os fatores que caracterizam a integridade superficial de uma peça 

usinada são as tensões residuais, rugosidade, dureza e microestrutura do material (NAVAS et 

al., 2012). Na usinagem, as tensões residuais são introduzidas principalmente pela 

deformação plástica e pela geração de calor produzida na interação entre a ferramenta de corte 

e a peça usinada. Assim sendo, os efeitos térmicos são aliados às grandes taxas de deformação 

plástica gerando complexos campos de tensão, dependentes e interdependentes dos 

parâmetros usados nos diferentes processos (LIANG & SU, 2007).  Por sua vez, tanto a 

deformação plástica quanto a geração de calor estão relacionados às propriedades do material, 

assim como os parâmetros de corte utilizados no processo, a geometria da ferramenta e a 

utilização ou não de fluido de corte.  

As tensões residuais originadas nos processos de usinagem têm influência direta sobre 

o comportamento funcional dos componentes usinados. Portanto, o conhecimento do estado 

de tensões residuais nos componentes usinados tem enorme importância, pois se as tensões 

residuais superficiais forem trativas e o componente submetido a carregamentos cíclicos, 

trincas podem ser nucleadas prematuramente, reduzindo a vida útil da peça (OUTEIRO et al., 

2006; DÍAZ et al., 2012). 
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Além das tensões residuais, a rugosidade tem um efeito significativo na vida em fadiga 

e em outras propriedades superficiais de uma peça. Em muitos casos, a rugosidade final é um 

dos principais critérios de aceitação de um produto usinado, sendo altamente influenciada pela 

variação do avanço na usinagem (HASSANPOUR et al., 2016 e DAS et al., 2013). Dessa 

forma, se busca o desenvolvimento de novos modelos de ferramentas que possibilitem um 

melhor acabamento superficial nos componentes usinados. Nos processos de torneamento, os 

insertos wiper possibilitam a usinagem de peças com maiores avanços sem perder a 

capacidade de gerar uma boa qualidade superficial, garantindo uma maior produtividade e 

mantendo a qualidade final da superfície usinada. (D’ADDONA & SUNIL, 2016) 

A principal diferença dos insertos convencionais para os wipers é a geometria da ponta 

da ferramenta. Os insertos convencionais apresentam somente um raio na ponta da 

ferramenta, enquanto os insertos wiper possuem uma geometria de multi-raios possibilitando 

melhor qualidade da superfície usinada devido ao acabamento dado às irregularidades que 

seriam deixadas na utilização do inserto convencional (CORREIA & DAVIM, 2011). 

Dessa forma, é de grande importância o estudo dos parâmetros utilizados no processo 

para atender à demanda crescente da indústria pela produção de componentes mais 

complexos, de maneira mais eficiente e econômica, com elevada precisão dimensional 

especificada pelo projeto e bom acabamento superficial do produto final (NEUGEBAUER et 

al., 2011; SAHOO & SAHOO, 2012).  

O presente trabalho tem como objetivo contribuir para a compreensão da influência 

dos parâmetros de corte e da utilização de insertos convencional e wiper no torneamento de 

aço AISI 4340, nas tensões residuais e no acabamento superficial. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 AÇO AISI 4340 

 

O aço AISI 4340 é largamente utilizado em diversos setores industriais, devido à 

combinação da boa tenacidade e excelente resistência mecânica. Além disso, apresenta boa 

resistência mecânica e à fadiga em altas temperaturas. Contendo Ni, Cr e Mo, o aço AISI 

4340 possui propriedades que permitem a sua utilização em componentes da indústria 

metalmecânica em geral, na indústria automobilística, em aplicações estruturais para 

componentes da indústria aeroespacial, como trens de pouso de aeronaves e até em 

submarinos (ANAZAWA et al., 2014 & BHATTACHARYA et al., 2010). O níquel confere 

elevada ductilidade e tenacidade ao aço, mesmo com aumento da dureza e resistência do 

material. O cromo é responsável por melhorar a temperabilidade, enquanto o molibdênio, 

além de aumentar a temperabilidade, possibilita melhoria da resistência em elevadas 

temperaturas (CARBON STEEL HANDBOOK, 2007). 

Nos aços carbono, o rápido resfriamento a partir do campo austenítico gera uma 

microestrutura perlítica fina. Entretanto, para aços ligados ao molibdênio, como o AISI 4340, 

com a mesma taxa de resfriamento há formação de martensita em sua microestrutura, pois o 

Mo retarda a formação de perlita no aço, conforme pode ser observado na Figura 2.1 (IMOA 

2011). 

 

Figura 2.1- Efeito do molibdênio na transformação de fases de aços. Fonte: 

IMOA (2011) – modificado. 
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A Tabela 2.1 apresenta o intervalo de composição química, de acordo com a norma do 

aço AISI 4340. 

 

Tabela 2.1 - Composição química do aço AISI 4340 (% em peso). 

C Si Mn P S Cr Ni Mo 

0,38-0,43 0,15-0,35 0,60-0,80 0,04 (máx) 0,04 (máx) 0,70-0,90 1,65-2,00 0,20-0,30 

 

A composição química do AISI 4340 tem sido usada como um modelo de 

desenvolvimento para aços com alta resistência requerida. De acordo com a necessidade, mais 

níquel e molibdênio podem ser adicionados para aumentar a temperabilidade do aço e 

incrementar as suas propriedades mecânicas (IMOA, 2011). 

A Figura 2.2 apresenta a microestrutura típica de um aço AISI 4340 temperado e 

revenido, com a presença de martensita (fase mais escura), ferrita e austenita (coloração mais 

clara). 

 

 

Figura 2.2 - Microestrutura do aço AISI 4340 temperado em óleo e revenido a 400 ºC. 

Fonte: BARROS et al (2015) 

 

 Por se tratar de um aço de médio carbono, o AISI 4340 na condição de temperado e 

revenido pode conter em sua microestrutura uma mistura de perlita, bainita, martensita, ferrita 

e austenita, que dependendo das temperaturas de tratamento térmico, conferem diferentes 

níveis de tenacidade, ductilidade, dureza e resistência mecânica (LEE & SU, 1999). Na 
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Tabela 2.2 é possível observar a influência da variação das temperaturas de revenido em 

diferentes propriedades mecânicas do aço AISI 4340. 

 

Tabela 2.2 - Propriedades mecânicas de um aço AIS 4340 (temperado em óleo a 845 °C) 

Temperatura de 

revenido (°C) 

σLE 

 (MPa) 

σLR 

 (MPa) 

Alongamento 

em 50 mm (%) 

Dureza  

(HRC) 

205 1860 1980 11 53 

315 1620 1760 12 50 

425 1365 1500 14 46 

540 1160 1240 17 39 

650 860 1020 20 31 

705 740 860 23 24 

Fonte: BARROS et al (2015). 

 

O comportamento das tensões residuais superficiais e a energia absorvida também 

variam de acordo com a temperatura utilizada nos tratamentos térmicos de revenido, 

conforme resultados apresentados por Serrão (2014), que utilizou diferentes temperaturas de 

revenidos após o tratamento de têmpera a óleo no aço AISI 4340 (Figura 2.3). 
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Figura 2.3 - Comportamento das propriedades mecânicas e das tensões residuais com 

diferentes temperaturas de revenido. Fonte: SERRÃO (2014). 

 

Apesar do desenvolvimento de aços com melhores propriedades mecânicas, o 

AISI 4340 continua sendo considerado pelos engenheiros e projetistas de máquinas de alto 

desempenho um aço de alto padrão entre os aços ligados, devido às suas características que 

permitem aplicações variadas nos mais diversos tipos de indústria (IMOA,  2011). 

 

2.2 USINAGEM 

 

Usinagem é o termo utilizado para os processos de fabricação que têm como princípio 

a remoção de material para a fabricação de uma peça. Muitos são os processos convencionais 

de usinagem e entre os principais estão o torneamento, fresamento, furação e retificação 

(Figura 2.4). Estes processos de usinagem são considerados complexos, pois envolvem 

diversos fenômenos físicos, como grandes deformações plásticas associadas a elevados efeitos 

térmicos, abrasão e atrito nas interfaces ferramenta/cavaco e ferramenta/peça (STENBERG & 

PROUDIAN, 2013). 
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Figura 2.4 - Processos de usinagem: (a) torneamento, (b) furação, (c) fresamento 

tangencial, e (d) fresamento frontal. Fonte: GROOVER (2014) - modificado. 

 

É de grande importância o estudo dos parâmetros utilizados nos processos de 

usinagem face à demanda crescente da indústria metalmecânica pela produção de 

componentes cada vez mais complexos, de maneira mais eficiente e econômica, com elevada 

precisão dimensional especificada pelo projeto e bom acabamento superficial do produto final 

(NEUGEBAUER et al., 2011; SAHOO & SAHOO, 2012).  

 

2.2.1 Torneamento 

 

O torneamento é o processo de usinagem destinado à obtenção de superfícies de 

revolução. Para tanto a peça gira, fixada ao eixo-árvore da máquina ferramenta (torno), 

enquanto a ferramenta (monocortante) avança segundo uma trajetória coplanar com o referido 

eixo. A Figura 2.5 apresenta os diferentes tipos de superfícies que podem ser obtidas no torno 

mecânico. 
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Figura 2.5 - Operações de usinagem que são realizadas no torno: (a) faceamento, (b) 

torneamento cônico, (c) torneamento curvilíneo, (d) perfilhamento radial, (e) 

chanframento, (f) sangramento e (g) rosqueamento. Fonte: GROOVER (2014) – 

modificado. 

 

O processo de torneamento possui muitas variáveis independentes, como: o material a 

ser usinado, o material da ferramenta, geometria da ferramenta, velocidade de corte, avanço, 

profundidade e fluidos de corte. Após o torneamento, as variáveis de resposta surgem como 

consequência do processo empregado, como o acabamento superficial, a precisão 

dimensional, e o consumo de energia. (ACOSTA et al., 1997). 

A velocidade de corte (V) é a velocidade tangencial instantânea dada pela ponta da 

ferramenta de corte em relação ao movimento de rotação da peça. A Equação 2.1 apresenta o 

cálculo da velocidade de corte em função do diâmetro inicial da peça a ser usinada e o número 

de rotações por minuto. 

   1000
.. nd

cv    [m/min]    (2.1) 

 

O avanço (f ) é a distância percorrida pela ferramenta a cada rotação da peça, permitindo a 

remoção contínua de material e a profundidade de corte (ap) é a espessura de penetração da 
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ferramenta de corte na peça, sendo medida perpendicularmente ao plano de trabalho. A Figura 

2.6 apresenta os parâmetros de corte principais envolvidos na operação de torneamento. 

 

Figura 2.6 - Parâmetros de corte no torneamento. Fonte: Groover (2014) – modificado. 

 

A interação entre a ferramenta de corte a peça usinada durante o processo de 

torneamento, bem como nos outros processos de usinagem, resultam em carregamentos 

mecânicos e térmicos (CUI et al., 2016). A quantidade de calor gerado depende dos 

parâmetros de corte empregados, especialmente a velocidade de corte e o tipo de material que 

está sendo usinado, sendo a geração de calor durante o processo de usinagem, responsável por 

inúmeros problemas econômicos e técnicos, pois temperaturas excessivas levam ao desgaste 

das ferramentas de corte e consequentemente prejudicam a qualidade da superfície usinada 

(VARAPRASAD et al., 2014). 

 No processo de corte, a ferramenta cortante ultrapassa a tensão de cisalhamento do 

material a ser usinado, conseguindo realizar a retirada do material. Dessa forma, é gerada uma 

grande quantidade de calor na peça usinada, resultando em uma região termomecânicamente 

deformada na região de corte. A temperatura na zona de corte afeta consideravelmente a 

relação tensão-deformação, fratura e fluxo do material usinado. Geralmente, aumentando a 

temperatura, a resistência do material decresce, elevando a sua ductilidade. Atualmente, 

assume-se que praticamente todo o trabalho realizado pela ferramenta de corte e a energia 

inserida durante o processo de usinagem são convertidos em geração de calor. 

 A Figura 2.7 exemplifica as principais regiões onde ocorre as deformações e a geração 

de calor no processo de torneamento. Primeiramente, o calor é gerado na zona de deformação 

primária, devido à deformação plástica ocorrida no plano de cisalhamento. O calor gerado 

nessa região resulta em altas temperaturas que tornam o material mais dúctil, permitindo 
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maiores deformações. Posteriormente, o calor é gerado na zona de deformação secundária, 

devio à deformação ocorrida no cavaco e ao seu atrito com a ferramenta de corte. Finalmente, 

o calor gerado na zona de deformação terciária é devido ao atrito ocorrido entre o flanco da 

ferramenta de corte e a nova superfície gerada após a passagem da ferramenta (ABUKHSHIM 

et al.,2006). 

 

 

Figura 2.7 - Representação esquemática das zonas de deformações e da geração e 

transferência de calor durante processo de torneamento. Fonte: ABUKHSHIM et al., 

(2006) – modificado. 

 

 A temperatura e o calor gerado nas zonas primária e secundária são altamente 

dependentes das condições de corte empregadas, enquanto a geração de calor na zona terciária 

é muito influenciada pelo desgaste de flanco da ferramenta de corte. 

 Em resumo, a energia consumida e o calor gerado no processo de corte do material são 

dependentes da combinação das propriedades físicas e químicas da peça a ser usinada e do 

material da ferramenta de corte, das condições de corte empregadas, além da geometria da 

ferramenta. 

 

2.3 RUGOSIDADE 

 

A rugosidade é uma das características mais importantes na integridade superficial do 

material usinado, tendo efeito significante na vida em fadiga do material e, na maioria das 
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vezes, é o último critério de aceitação do produto fabricado (HASSANPOUR, et al. 2016). 

Nos processos de usinagem, a seleção dos parâmetros de corte, a utilização e o modo de 

aplicaçao do fluido de corte e o tipo de ferramenta utilizada contribuem para a rugosidade 

final encontrada no material. 

Diversos estudos têm sido desenvolvidos na área de integridade superfcial de peças, 

pricipalmente a avaliação da rugosidade final de componentes usinados e como as condições 

de corte influenciam nesses valores. SILVA et al. (2011) estudaram o efeito de três métodos 

de lubrificação no torneamento: jorro, mínima quantidade de lubrificante (MQL) e a seco. Os 

estudos revelaram a melhor qualidade superficial obtida pelo processo de MQL. DAS et al. 

(2013) verificaram o comportamento da rugosidade do material usinado usando insertos de 

metal duro recobertos, além de analisar e comparar a influência de diferentes parâmetros de 

avanço, profundidade e velocidade de corte na superfície obtida, constatando que a velocidade 

de corte e o avanço são os fatores que mais influenciam. Nesse mesmo trabalho os autores 

constataram a utilização cada vez mais crescente de planejamento de experimentos e análise 

de variâncias (ANOVA) para encontrar os parâmetros de corte ideais na geração de 

superfícies usinadas de excelente qualidade.  

No torneamento com uma ferramenta de corte convencional, a rugosidade final média 

(Ra) das peças usinadas é determinada teoricamente pelo avanço e o raio da ponta da 

ferramenta, mantendo uma relação direta: quanto maior o avanço, maior a rugosidade final. A 

Equação 2.2 estabelece o cálculo teórico da rugosidade média. 

 

𝑅𝑎 =
𝑓²

8𝑟𝜀
. 1000     (2.2) 

Onde, 

 

𝑅𝑎  : rugosidade média (µm) 

f : avanço (mm/rot) 

𝑟𝜀 : raio da ponta da ferramenta (mm) 

 

2.4 FERRAMENTAS DE CORTE 

 

O surgimento de máquinas ferramentas com rigidez, potência e desempenho dinâmico 

cada vez mais elevados exigem ferramentas de corte com melhores propriedades. Isso engloba 
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tanto a usinagem de ligas de fácil e de difícil usinabilidade. Portanto, a correlação entre as 

características químicas, físicas e mecânicas da superfície das ferramentas de corte e seus 

desempenhos nas operações de usinagem é, portanto, uma questão importante tanto para os 

fabricantes quanto para os usuários. 

A geometria da ferramenta de corte é um fator muito importante, que influencia os 

processos de fabricação por usinagem. Durante o corte de aços endurecidos, por exemplo, o 

uso de arestas de corte chanfradas e ângulo de saída negativo, contribuem para o crescimento 

das forças de corte. Por outro lado, uma aresta de corte com raio grande, pode contribuir para 

a melhoria do acabamento superficial do material usinado (SURESH et al., 2012). A Figura 

2.8 apresenta os principais ângulos da ferramenta de corte em uma operação de torneamento, 

que dependendo dos seus valores podem alterar significativamente a integridade superficial 

final da peça usinada. O ângulo de incidência é representado por α, β é o ângulo de cunha e γ 

o ângulo de saída. 

 

Figura 2.8 - Ângulos da ferramenta de corte em um processo de torneamento. Fonte: 

GROOVER (2014) – modificado. 

 

A seleção da geometria da ferramenta aliada aos dos parâmetros de corte no 

torneamento impactam diretamente na magnitude das forças de corte, no desgaste das 

ferramentas e na  qualidade superficial final da peça torneada. Em alguns casos, é possível 

obter superfícies torneadas com acabamento similar ou superior às geradas pelo processo de 

retificação. (CORREIA & DAVIM, 2011, CUI et al, 2016).  

Desse modo, com a evolução da geometria das ferramentas de corte, foram 

desenvolvidos os insertos wiper que são capazes de usinar materiais com altas taxas de 

avanço sem perder a capacidade de gerar excelente qualidade superficial . A tecnologia dos 

insertos wiper para o torneamento é baseado num desenvolvimento minucioso do raio das 
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pontas da ferramenta. Em uma ferramenta de corte convencional, a ponta do inserto é 

constituída de apenas um raio. Entretanto, a extremidade dos insertos wiper é formada por um 

raio maior principal combinado com outros pequenos raios. Essa geometria distinta da ponta 

da ferramenta possibilita uma suavização dos picos formados na superfície da peça durante a 

usinagem, pelo alisamento realizado com a ponta multi-raios Além disso, as ferramentas 

wiper possuem melhor capacidade de quebrar os cavacos do que as ferramentas 

convencionais (D’ADDONA & SUNIL, 2016). A Figura 2.9 apresenta a diferença entre a 

geometria das ferramentas convencional e wiper e o acabamento gerado por ambas.  

 

 

Figura 2.9 - Geometria das ferramentas convencional e wiper e rugosidade final da 

amostra torneada. Fonte: do autor. 

 

2.4.1 Materiais para ferramenta de corte 

 

As ferramentas de corte devem possuir propriedades mecânicas que garantam uma boa 

utilização na usinagem de diferentes matérias. Uma ferramenta de corte ideal deveria possuir 

elevada tenacidade, para absorver energia proveniente dos esforços de corte durante a 

usinagem, alta resistência a quente, para manter as propriedades de corte da ferramenta em 

altas temperaturas, e elevada resistência ao desgaste. Entretanto, a ferramenta que agregue 

todas essas propriedades conjuntamente não existe. O que se busca então é o estudo contínuo 
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para desenvolvimento de ferramentas com diferentes materiais que atendam às necessidades 

da indústria. 

Ao longo da história, as ferramentas de corte já evoluíram de maneira considerável, 

partindo do uso da ferramenta de aço rápido, desenvolvida por Frederick Taylor e apresentada 

ao mundo na exposição de Paris de 1900 (GROOVER, 2014). 

 

2.4.1.1 Aço Rápido 

 

O aço rápido é um aço de alta liga, composto de tungstênio, molibdênio, crômio e 

vanádio, com grande capacidade de manter sua capacidade de corte em temperaturas mais 

elevadas do que as ferramentas utilizadas até o seu surgimento em 1900, permitindo a 

usinagem em velocidades mais elevadas (GROOVER, 2014). 

O aço rápido pode possuir diferentes classificações de acordo com a American Iron 

and Steel Institute (AISI). Entretanto, uma separação simplificada divide os aços rápidos entre 

os que possuem tungstênio (classificação T) e os que possuem molibdênio (classificação M) 

como elemento de liga primário. Com o passar dos anos, outros elementos foram sendo 

adicionados à composição do aço rápido para incrementar as propriedades dessas ferramentas 

de corte, como por exemplo o cobalto, que promoveu a melhoria da dureza a quente das 

ferramentas e permitiu a usinagem de materiais em temperaturas mais elevadas (ALAN et al., 

1989). 

 

2.4.1.2 Metal Duro 

 

As ferramentas de metal duro são formadas primariamente de carbeto de tungstênio, 

produzidas pelo processo de sinterização. O carbeto de tungstênio foi sinterizado pela 

primeira vez no final da década de 1890, entretanto, só em meados de 1920 o carbeto de 

tungstênio sinterizado junto com o cobalto, como elemento ligante, foi utilizado como 

ferramenta de corte. As ferramentas de metal duro promoveram um grande avanço no uso das 

ferramentas de corte devido à combinação de resistência ao desgaste e elevada tenacidade 

(GROOVER, 2014). 

As primeiras ferramentas de metal duro feitas de carbeto de tungstênio com cobalto 

eram usadas para usinagem de ferros fundidos e materiais não-ferrosos com velocidades 

maiores que as utilizadas na usinagem com ferramentas de aço rápido. Entretanto, quando as 
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ferramentas de WC-Co eram usadas para cortar os aços, o desgaste ocorria rapidamente, 

levando a falha prematura dos insertos. Isso ocorria devido à grande afinidade química 

existente entre o aço e o carbono do carbeto de tungstênio, resultando em um desgaste 

acelerado ocasionado pela difusão e reação química existente entre a ferramenta e a peça. 

Posteriormente, foi descoberto que a adição de carbetos de tântalo e de titânio retardavam 

significativamente o desgaste durante a usinagem dos aços, viabilizando, então, a utilização 

dos insertos de metal duro (GROOVER, 2014).  

Com o passar dos anos, as ferramentas de metal duro ganharam recobrimentos a base 

de diferentes compostos químicos, como o TiN, Al2O3 e TiC, que promoveram uma melhoria 

considerável na vida útil das ferramentas devido ao incremento na resistência ao desgaste 

(SANDIVIK, 2016). 

De acordo com GRZEIK (1998), até o final da década de 90, 80% das operações de 

usinagem já eram feitas com ferramentas de metal duro com recobrimento. A tendência 

crescente de usinagem de materiais endurecidos, em altas velocidades e a seco levam ao 

desenvolvimento de recobrimentos de insertos de metal duro de alto desempenho. Os 

revestimentos finos e duros à base principalmente de titânio são utilizados devido a maior 

resistência ao desgaste, choque térmico e corrosão além de atuar lubrificando a interface 

ferramenta-cavaco para reduzir o atrito. Ferramentas de metal duro revestido são uma 

alternativa de baixo custo às pastilhas de metal duro não revestidas e são processadas 

principalmente por deposição química a vapor (CVD) e deposição física a vapor (PVD). 

(SAHOO & SAHOO, 2012). A Figura 2.10 apresenta as camadas contidas em uma 

ferramenta de metal duro com revestimento de Al2O3. 

 



30 

 

 

 

Figura 2.10 - Composição de uma ferramenta de metal duro. Fonte: SANDIVIK(2016) – 

modificado. 

 

2.4.1.3 Cermets e Cerâmicas 

 

As ferramentas de cerâmica, mais modernas que o aço rápido e o metal duro, 

começaram a ser utilizadas comercialmente na década de 1950. Fabricadas pelo processo de 

sinterização, com altas temperaturas e elevada pressão, a composição principal dessas 

ferramentas é o óxido de alumínio (Al2O3) (GROOVER, 2014).  

A sua composição e propriedades mecânicas permitem usinagem em altas velocidades. 

Entretanto, as máquinas-ferramentas necessitam de alta potência de corte e elevada rigidez 

devido à baixa tenacidade dos insertos cerâmicos. A estabilidade química da ferramenta 

também é muito importante quando o processo é realizado com altas velocidades de corte e, 

consequentemente, altas temperaturas. Algumas classes de cerâmica são quimicamente muito 

estáveis com o ferro, como a cerâmica pura e mista. (GABALDO et al., 2010). 

Os cermets, ferramentas a base de carbeto de titânio, começaram a ser introduzidas 

também na década de 1950, mas passaram a ter mais relevância comercial somente na década 

de 1970. Compostos de cerâmicas e metais, os cermets, diferente do metal duro, possuem em 

sua composição TiC, TiN e outras cerâmicas, exceto o carbeto de tungstênio (GROOVER, 

2010). Essas ferramentas apresentam maior tenacidade que as cerâmicas e maior ponto de 

fusão, dureza, condutividade térmica, resistência à oxidação e à fluência do que as 

ferramentas de metal duro (CHEN et al., 2015). 
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2.4.1.4  Nitreto cúbico de boro 

 

As ferramentas de corte de nitreto cúbico de boro (CBN), possuem alta condutividade 

térmica, alta dureza a quente, excelente estabilidade térmica e, entre os materiais conhecidos, 

é o mais duro após o diamante (SUGIHARA et al., 2017). Além disso, as ferramentas de 

CBN apresentam maior resistência ao desgaste que outros materiais devido a sua elevada 

dureza, sendo aplicadas na usinagem em altas velocidades de aços endurecidos. Porém, apesar 

da maior vida útil, o elevado custo dessas ferramentas de corte ainda é um limitador para o 

seu amplo uso na indústria (CAMUSCU & ASLAN, 2005). 

 

2.5 TENSÕES RESIDUAIS 

 

Tensões residuais (TR) são tensões autoequilibradas existentes nos componentes 

mecânicos, em condições de temperatura uniforme e sem carregamento externo 

(MACHERAUCH, 1987) 

As tensões residuais podem ser classificadas em três tipos conforme a extensão 

característica, l0, que é o comprimento sobre o qual elas se autoequilibram (WITHERS e 

BHADESHIA, 2001). 

•Tensões residuais macroscópicas (Tipo I): Estendem-se ao longo do componente numa 

considerável escala do material (l0,I ≅ porção do componente) e são autoequilibradas em 

relação ao material como um todo. 

•Tensões residuais microscópicas (Tipo II): Distribuem-se homogeneamente em uma 

escala de comprimento proporcional à escala microestrutural (l0,II ≅ em escala de alguns 

grãos) e são auto-equilibradas em um conjunto restrito de grãos (JIANG et al., 2013). 

•Tensões residuais submicroscópicas (Tipo III): Distribuem-se entre distâncias atômicas 

no interior de grãos (l0,III < tamanho do grão) e são equilibradas em conjunto de células 

unitárias, como resultado da presença de defeitos cristalinos. 

As tensões residuais do tipo II e III, consideradas micro e submicrotensões, não podem 

ser evitadas em materiais policristalinos, e são mais importantes para o comportamento 

microestrutural. As tensões residuais do tipo I são fundamentais para projetos mecânicos e 

estruturais. 



32 

 

 

As tensões residuais são consequência de interações ao longo do tempo, temperatura, 

deformação ou microestrutura (Figura 2.11) e podem ser divididas em três categorias 

(BHADESHIA, 2002): 

•Deformação: resultado do processamento e/ou carregamento mecânico que produz 

deformação plástica não-uniforme. Podem ser originadas intencionalmente através do 

processamento ou serem introduzidas deliberadamente com a intenção de produzir um perfil 

de tensão particular em um componente (KANDIL et al., 2001). 

•Temperatura: as tensões residuais são consequência do aquecimento e resfriamento não 

uniforme a nível macroscópico (MONDAL et al., 2015). A nível microscópico, as tensões 

residuais desenvolvem-se em virtude da diferença de coeficiente de expansão térmica entre as 

fases ou microconstituintes.  

•Microestrutura: resultado de mudanças de volume associadas com mudanças de fase ou 

precipitação. 

 

Figura 2.11 - Ligação entre microestrutura, temperatura e deformação. 

Fonte: BHADESHIA (2002) - modificado 

 

O conhecimento das tensões residuais existentes em um determinado componente é de 

extrema importância, pois elas podem ter grande influência em sua vida útil, principalmente 

quando submetidos a carregamentos cíclicos. As tensões residuais σR  somam-se 

algebricamente com as tensões aplicadas σA  no regime elástico, conforme observado na 

Figura 2.12, influenciando substancialmente nas características físicas e mecânicas do 

material, podendo causar a ruptura prematura e inesperada do componente (CINDRA 
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FONSECA, 2000). Assim, tensões residuais trativas na superfície do material são 

indesejáveis, pois são a principal causa de falha por fadiga e de corrosão sob tensão. 

Entretanto, tensões residuais de compressão nas camadas superficiais são geralmente 

benéficas, pois retardam a nucleação e propagação de trincas, e a corrosão sob tensão 

(KANDIL et al, 2001). 

 

 

Figura 2.12 -Combinação de tensões residuais e aplicadas devido ao carregamento 

externo. Fonte: CINDRA FONSECA (2000) 

 

2.5.1 Métodos de medição de tensões residuais 

 

Existem várias técnicas de medição de tensões residuais e cada uma delas apresenta 

vantagens e desvantagens com relação às outras. Os métodos destrutivos baseiam-se na 

alteração do estado de equilíbrio das tensões residuais, provocando alívio dessas tensões no 

ponto ou na região de medição. As deformações causadas pelo alívio são medidas e através de 

modelos matemáticos adequados são determinadas as tensões residuais. Os métodos 

destrutivos comprometem a integridade do material, pois necessitam que haja retirada do 

material para obtenção de dados relativos a tensões residuais, sendo que os principais métodos 

são seccionamento e deflexão. 

Os métodos não destrutivos baseiam-se nas variações de parâmetros físicos ou 

cristalográficos do material em análise, relacionados com as tensões residuais que provocam 

essas alterações. Os métodos não destrutivos não comprometem a integridade por não 
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requererem remoção de partes do componente. Os principais métodos são difração de raios-X, 

difração de nêutrons, ultrassom e magnético (CINDRA FONSECA et al 2017). A Tabela 2.3 

apresenta os diferentes métodos utilizados para medição das tensões residuais. 

 

Tabela 2.3 - Métodos de medição das tensões residuais. 

Categoria Técnicas Quantidades Medidas 

Mecânica 
Furo cego, amostragem, 

remoção de camadas 

Deformação causada pela 

relaxação das tensões 

Difração 
Raios-X, nêutrons e 

radiação Síncrotron  

Ângulos de Bragg e variação das 

distâncias interplanares 

Ultrassom Acustoelaticidade 
Velocidades ou tempo de 

percurso de ondas ultrassônicas  

Magnética Magnética  Ruído magnético Barkhausen 

Fonte: KANDIL et al, 2001 – modificado. 

 

2.5.2 Tensometria por 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 

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 (FITZPATRICK et 

al., 2005).  

A teoria da difração de raios-X tem como princípio a medição do espaçamento entre 

os planos cristalinos do material pelo uso de feixes estreitos de raios-X. A incidência de um 

feixe de raios-X, monocromático, com comprimento de onda 𝜆 na superfície de um material 

provoca o espalhamento (difração) deste feixe pelos seus átomos. Um feixe difratado pode ser 

definido como um feixe composto de um grande número de raios espalhados reforçando-se 

mutuamente (CINDRA FONSECA et al., 2017). 
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Em um material policristalino, com granulometria fina e isento de tensões, o espaço 

entre os planos cristalinos não varia com a orientação desses planos. Pode-se calcular a 

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

conhecido (Figura 2.13). 

 

 

Figura 2.13 - Princípio da medição por difração de raios X (Fonte: FITZPATRICK et al. 

(2005) – modificado). 

 

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

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

incidência, caso a lei de Bragg seja satisfeita. Conforme a Figura 2.13, os feixes 1 e 1a 

incidem nos átomos K e P no primeiro plano de átomos e são espalhados em todas as 

direções. Apenas os feixes 1’ e 1a’ são espalhados em fase, e, portanto, em interferência 

construtiva. A interferência construtiva é observada pois a diferença nos comprimentos das 

trajetórias entre as frentes de ondas XX’ e YY’ é nula, conforme a Equação 2.3. 

 

𝑄𝐾 − 𝑃𝑅 = 𝑃𝐾 cos 𝜃 − 𝑃𝐾 cos 𝜃 = 0 (2.3) 

  

Quaisquer raios espalhados por outros átomos no plano que são paralelos a 1’ estarão 

também em fase, aumentando a intensidade do feixe difratado. Considerando a condição para 
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a interferência construtiva dos raios espalhados por átomos em planos diferentes, os raios 1 e 

2 são espalhados pelos átomos K e L. A diferença das trajetórias para os raios 1K1’ e 2L2’ 

pode ser expressa pela Equação 2.4: 

 

𝑀𝐿 + 𝐿𝑁 = 𝑑 𝑠𝑒𝑛 𝜃  + 𝑑 𝑠𝑒𝑛 𝜃 (2.4) 

  

A Equação 2.4 define a diferença entre as trajetórias para reforçar os raios dispersos 

dos átomos S e P nas direções mostradas na Figura 2.13, já que na direção não há diferença 

nas trajetórias entre os raios espalhados pelos átomos S e L ou P e K. Os raios espalhados 1’ e 

2’ estarão em fase apenas se a diferença das trajetórias for igual a um número inteiro n, 

denominado ordem de difração, segundo demonstrado na Equação 2.5, denominada Lei de 

Bragg. 

 

𝑛𝜆 = 2𝑑 𝑠𝑖𝑛 𝜃 (2.5) 

  

Sendo d a distância entre os planos e 𝜃 o ângulo de interferência construtiva, ou 

ângulo de Bragg. 

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

da distância entre os planos pela aplicação de uma tensão resultará em uma modificação no 

ângulo de difração (Figura 2.14). 

 

 

Figura 2.14 - Variação das distâncias interplanares de um material tensionado. Fonte: 

LU (1996) - modificado. 
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A deformação cristalográfica causada pela tensão aplicada pode ser expressa pela 

Equação 2.6, em que, 𝑑0é a distância interplanar de uma amostra livre de tensão e 𝑑 é a 

distância interplanar do material sob tensão. 

 

𝜀 =
𝛥𝑑

𝑑0
=

𝑑 − 𝑑0

𝑑0
 (2.6) 

 

Isolando o termo referente à distância interplanar na lei de Bragg e derivando a 

equação resultante em relação à 𝜃 é possível encontrar a Equação 2.7. 

 

𝛥𝑑 = −
𝑛

2
𝜆 𝑐𝑜𝑠𝑠𝑒𝑐 𝜃 𝑐𝑜𝑡𝑔 𝜃  𝛥𝜃  (2.7) 

 

Substituindo a Equação 2.7 na Equação 2.6 encontra-se a Equação 2.8. 

 

𝜀 =
−

𝑛

2
𝜆  𝑐𝑜𝑠𝑠𝑒𝑐  𝜃  𝑐𝑜𝑡𝑔 𝜃  𝛥𝜃

𝑛𝜆

2 𝑠𝑖𝑛 𝜃

= −𝑐𝑜𝑡𝑔 𝜃  𝛥𝜃  (2.8) 

 

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

difratados e 𝛥𝜃 é a variação do ângulo de difração devido à tensão aplicada em relação à 

difração na rede cristalina não tensionada. 

Os princípios da teoria da elasticidade aplicados à tensometria por raios-X são 

expressos pelas equações de 2.9 a 2.11:  

Lei de Hooke para estado triaxial: 

 

𝜀1 =
𝜎1

𝐸
−

𝜐

𝐸
 𝜎2 + 𝜎3  (2.9) 

𝜀2 =
𝜎2

𝐸
−

𝜐

𝐸
 𝜎1 + 𝜎3  (2.10) 

𝜀3 =
𝜎3

𝐸
−

𝜐

𝐸
 𝜎1 + 𝜎2  (2.11)  

 

Sendo que 𝜀1, 𝜀2, 𝜀3 são as deformações principais, 𝜎1, 𝜎2, 𝜎3 são as tensões 

principais, 𝜐 é o coeficiente de Poisson do material, E é o módulo de elasticidade do material. 
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Um sistema de coordenadas polares, apresentado na Figura 2.15, é utilizado para obter 

as equações de tensão, 𝜎𝜙 , e deformação 𝜀𝜙 ,𝜓 , nas direções 𝜑 e 𝜓.  

 

 

Figura 2.15 - Sistema de coordenadas polares. Fonte: CINDRA FONSECA (2000). 

 

Neste sistema de coordenadas a deformação em determinada direção pode ser 

calculada pela Equação 2.12: 

 

𝜀𝜑 ,𝜓 =  
1 + 𝜐

𝐸
 (𝜎1 𝑐𝑜𝑠2 𝜑 + 𝜎2 𝑠𝑒𝑛2 𝜑) 𝑠𝑒𝑛2 𝜓 −

𝜐

𝐸
(𝜎1 + 𝜎2 + 𝜎3)  (2.12) 

 

Sendo que 𝜑 é o ângulo polar (ângulo do difratômetro ao redor da superfície segundo 

um eixo de coordenadas do material) e 𝜓 é o ângulo azimutal (ângulo entre a normal à 

superfície e o plano formado pelos feixes incidente e difratado). 

Considerando que a componente de tensão σ3, perpendicular à superfície, é nula, e as 

componentes 𝜎1 e 𝜎2 se localizam na superfície de forma que, por uma transformação de base, 

é obtido 𝜎𝜙 = 𝜎1 𝑐𝑜𝑠2 𝜑 + 𝜎2 𝑠𝑒𝑛2 𝜑 e pode-se escrever a Equação 2.13. 

 

𝜀𝜑 ,𝜓 =  
1 + 𝜐

𝐸
 𝜎𝜙𝑠𝑒𝑛2𝜓 −

𝜐

𝐸
(𝜎1 + 𝜎2) (2.13) 

 

Fixando-se o ângulo polar 𝜑, a diferença entre as deformações em duas direções 

diferentes, segundo o ângulo azimutal 𝜓, é dada pela Equação 2.14 por: 
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𝜀 𝜑, 𝜓2 − 𝜀 𝜑, 𝜓1 =  
1 + 𝜐

𝐸
 𝜎𝜑(𝑠𝑒𝑛2𝜓2 − 𝑠𝑒𝑛2𝜓1) (2.14) 

A componente de tensão 𝜎𝜑  da Equação 2.15 pode ser escrita como: 

 

𝜎𝜑 =
𝐸

1 + 𝜐

 𝜀 𝜑, 𝜓2 − 𝜀 𝜑, 𝜓1 

𝑠𝑒𝑛2𝜓2 − 𝑠𝑒𝑛2𝜓1
 (2.15) 

 

Assim, para realizar uma medição de tensão residual na superfície em determinada 

direção φ, é preciso medir a deformação em pelo menos duas direções φ e ψ pertencentes a 

um mesmo plano, como ilustrado na Figura 2.15. Porém, o método de difração de raios-X não 

permite uma medida direta de deformação. Assim, é preciso utilizar a relação entre a 

deformação e o ângulo θ (Eq. 8) que corresponde à inclinação do pico de difração em relação 

ao feixe emitido. Substituindo a Equação 2.8 na Equação 2.15 obtém-se a equação final para 

determinação da componente de tensão 𝜎𝜑, conforme Equação 2.16:  

 

𝜎𝜑 =  
𝐸

1 + 𝜐
 ∙ 𝑐𝑜𝑡𝑔 𝜃0 ∙

(𝜃𝜑 ,𝜓2
− 𝜃𝜑 ,𝜓1

)

𝑠𝑒𝑛2𝜓2 − 𝑠𝑒𝑛2𝜓1
 

(2.16)  

 

 

Nesta equação os termos 𝜃𝜑, 𝜓1 e 𝜃𝜑,𝜓2 correspondem à inclinação do pico de 

difração em relação ao feixe emitido em cada uma das duas direções. Os primeiros 

equipamentos utilizavam apenas 2 medições, recebendo o nome de método da dupla 

exposição. Nos equipamentos mais modernos, mede-se o ângulo θ, e como consequência a 

deformação, para vários ângulos ψ. Assim, é possível obter o gráfico da Figura 2.16, que 

expressa a relação entre o ângulo 2𝜃 e o 𝑠𝑒𝑛²𝜓. Neste método o termo 
(θφ ,ψ2 −θφ ,ψ1 ) 

sen ²ψ2−sen ²ψ1
 presente 

na Equação 2.16 é substituído pela inclinação da reta da Figura 2.16 conforme a Equação 

2.17: 

 

𝜎𝜑 =  
𝐸

1 + 𝜐
 𝑐𝑜𝑡𝑔 𝜃0 𝑚 

     (2.17)  

 

 

Em que m é o coeficiente angular da reta obtida por regressão linear do gráfico 2𝜃 vs. 

𝑠𝑒𝑛²𝜓. Este método é conhecido como o método de sen²ψ, e atualmente é o mais utilizado na 
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análise de tensões residuais (VILCEK et al., 2017). A distância interplanar é determinada por 

uma curva obtida por regressão linear considerando-se os ângulos ψ.  

 

Figura 2.16 - Relação 2θ x sen². Fonte: CINDRA FONSECA (2000) 

 

2.5.3 Tensões residuais na usinagem 

 

As tensões residuais finais encontradas em componentes mecânicos utilizados na 

indústria são, em grande parte, resultantes dos processos de usinagem empregados nas etapas 

de acabamento da fabricação e dependem das condições de corte utilizadas (LEPPERT & 

PENG, 2009). 

Além das condições de corte, o material utilizado na usinagem também influencia no 

estado de tensão residual final das peças usinadas. Dessa forma, a combinação perfeita na 

escolha dos parâmetros de corte na usinagem de um determinado material para obtenção de 

tensões residuais compressivas, benéficas para vida em fadiga, pode ser obtida se a relação 

entre as tensões residuais, os parâmetros da usinagem e as carecterísticas do material usinado 

forem conhecidas. Entretanto, ainda é desconhecida essa combinação devido à alta 

complexidade que abrange os mecanismos de geração das tensões residuais nos materiais 

usinados. Consequentemente, não é possível ainda obter regras quantitativas genéricas para 

gerar um determinado estado de tensões na usinagem (CAPELLO, 2004). 

Sendo assim, é de extrema importância entender os fenômenos que ocorrem durante a 

usinagem do material para mapear os mecanismos predominantes no processo. Os três fatores 

principais na geração das tensões residuais podem ser divididos em mecânicos, térmicos e 

transformação de fase: 
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 Tensões de origem mecânica: a deformação plástica gerada pela pressão de 

contato entre a ferramenta de corte e o material usinado, resulta, teoricamente, 

em tensões residuais de compressão. 

 Tensões de origem térmica: o atrito entre a ferramenta de corte e o componente 

usinado, gera calor durante a deformação plástica e ocasiona o aquecimento na 

região de corte. O incremento da temperatura causa uma expansão 

momentânea da superfície, retida pelo interior do material. As tensões 

resultantes atingidas nesse momento do processo podem exceder o limite de 

escoamento do material nesta temperatura, causando uma deformação plástica 

na superfície. Subsequentemente, a contração térmica durante o resfriamento 

do componente leva ao aparecimento de tensões residuais trativas na 

superfície. 

 Tensões devidas à transformação de fase: com o alcance de temperaturas 

elevadas suficientes, ocorrem transformações de fase no material. Isso é 

possível, por exemplo, se o material usinado for temperável, pois a martensita 

é formada devido ao rápido aquecimento e resfriamento, gerando tensões de 

compressão devido às mudanças volumétricas associadas à transformação 

dessa fase  

Dessa forma, o estado final de tensões no material dependerá da combinação desses 

três fatores, que são determinados não só pelas propriedades físicas e mecânicas do 

componente usinado, mas também dos parâmetros de corte. Por isso é tão importante 

controlar os efeitos que cada parâmetro tem na integridade superficial final (NAVAS et al., 

2012). 

 

2.5.3.1 Tensões Residuais no Torneamento 

 

A operação de torneamento é um dos processos de usinagem mais simples e mais 

amplamente utilizados. A adequada seleção dos parâmetros de corte na operação é de grande 

importância para a geração de bom acabamento superficial. 

Segundo Capello (2004), no torneamento, as tensões residuais superficiais na direção 

axial podem ser de tração ou compressão dependendo dos parâmetros do processo e das 

características do material usinado. Um material com propriedades mecânicas mais altas 

tenderá a apresentar tensões residuais maiores, ou seja, mais trativas. 
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Em geral, as tensões residuais induzidas pela usinagem são mais trativas na superfície 

da peça e tornam-se compressivos à medida que a profundidade na peça aumenta. Além disso, 

um aumento na taxa de avanço torna as tensões residuais mais trativas na superfície e mais 

compressivas na profundidade, especialmente a altas velocidades de corte, onde os picos 

tensões residuais podem tornar-se menos compressivos com o uso de maiores avanços em 

menores velocidades de corte (ÖZEL & ULUTAN, 2012). 

O  aumento da velocidade de corte conduz a uma maior produção de calor e traz, 

consequentemente, um aumento do nível das tensões trativas. A Figura 2.17 apresenta os 

mecanismos de geração de tensões residuais  de maneira simplificada. Primeiramente, a 

transformação de fase devido ao calor produzido conduz à mudança de volume. Se o volume 

diminuir, a camada superficial tende a contrair, entretanto a porção subjacente do material irá 

resistir à contração, resultando em tensões residuais superficiais trativas. Caso a mudança de 

fase gere aumento de volume, haverá tensões residuais de compressão na superfície. No 

mecanismo de deformação plástica, há geração de tensões residuais compressivas devido à 

compactação causada pela ação mecânica, como por exemplo, o esforço exercido pela 

ferramenta de corte na superfície do material. Por último, na combinação entre o efeito 

térmico e a deformação plástica, o calor gerado durante a usinagem produz uma expansão da 

camada superficial do material, entretanto, ela é aliviada pela deformação plástica que ocorre 

enquanto o calor é mantido. No momento em que não há mais atuação do calor, a superfície 

do material se contrai, resultando em tensões residuais de tração (GRIFFITHS, 2001) 
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Figura 2.17 - Mecanismo de geração de tensões residuais na usinagem. Fonte: 

GRIFFITHS (2001) – modificado. 

 

    No estudo feito por Cindra Fonseca et al, (2010) em usinagem por torneamento de 

aço ferramenta H13 usando diferentes velocidades de corte, os resultados mostraram que as 

tensões residuais transversais trativas diminuiram com o aumento da velocidade de corte, 
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enquanto que as longitudinais (no sentido do avanço) se mantiveram estáveis para todos os 

níveis de velocidades empregados Figura 2.18. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 2.18 - Tensões residuais no torneamento de aço ferramenta H13 (a) longitudinais 

e (b) transversais - Fonte: CINDRA FONSECA et al (2010). 
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3 MATERIAS E MÉTODOS 

 

3.1 MATERIAIS 

 

No presente trabalho foram estudadas amostras do aço AISI 4340 produzido pela Aços 

Villares, na forma de barra redonda de 50,8 mm de diâmetro, cuja propriedades mecânicas e 

composição química, informadas pelo fabricante, estão apresentadas nas Tabelas 3.1 e 3.2 

 

Tabela 3.1 - Propriedades mecânicas do aço AISI 4340. 

σLE      

(MPa) 

σLR        

(MPa) 

Alongamento 

(%) 

Dureza Brinell    

(HB) 

765 960 14,8 302 

 

Tabela 3.2 - 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 

 

3.2 PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS PARA O TORNEAMENTO 

 

Para a usinagem das amostras foi usado o torno CNC Vekker LVK – 175, com fixação 

por contra ponta rotativa e uso de fluido de corte emulsionável Syncut Bio 600 em jorro, para 

resfriamento e lubrificação da zona de corte. Os insertos de metal duro convencional e wiper, 

modelo TNMG 160404FN KCP05 e TNMG 160404FW KCP10 respectivamente, foram 

utilizados com ângulo de incidência de 0º e recobrimento MTCVD – TiCN-Al2O3. Cada 

condição de usinagem foi realizada com uma aresta de corte nova. 

Seis amostras do aço AISI 4340, com Ø 50 x 130 mm, foram previamente usinadas 

para que fosse obtido um comprimento total de 125 mm, diâmetro de 45 mm e três regiões de 

30 mm de comprimento (regiões a, b, c). A Figura 3.1 apresenta as dimensões principais das 

amostras pré-usinadas.  
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Figura 3.1 - Amostra pré-usinada (unidade: mm). 

 

Após a pré-usinagem foi realizado um tratamento térmico de alívio de tensões, a 

625 ºC com tempo de encharque de 2 horas e resfriamento ao ar, para garantir que antes da 

usinagem definitiva não houvesse um estado prévio de tensões residuais que influenciasse no 

resultado final. 

Por fim, as amostras foram usinadas com diferentes parâmetros de corte e dois tipos de 

insertos, convencional (C) e wiper (W), conforme indicado na Tabela 3.3, mantendo a 

velocidade de corte constante em 200 m/min, com avanços e profundidades de corte variáveis. 

 

Tabela 3.3 - Parâmetros de corte utilizados no torneamento das amostras. 

Amostras Avanço (mm/rot) 
Profundidade de corte 

(mm) 

C1 W1 

0,05 

0,4 0,10 

0,15 

C2 W2 

0,05 

0,8 0,10 

0,15 

C3 W3 

0,05 

1,2 0,10 

0,15 

 

A Figura 3.2 apresenta um fluxograma das etapas empregadas na preparação das 

amostras utilizadas neste trabalho. 
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Figura 3.2 - Etapas da preparação das amostras. 

 

3.3 ANÁLISE DA RUGOSIDADE 

 

Após o torneamento, a rugosidade das amostras foi analisada usando um rugosímetro 

da marca Taylor Hobson Brasil, modelo Surtronic25, disponibilizado pelo Laboratório de 

Metrologia Dimensional e Computacional (LMDC) da UFF. A medição da rugosidade média 

(Ra) foi feita em 10 regiões distintas de cada amostra no sentido de avanço da ferramenta de 

corte, conforme mostrado na Figura 3.3. 
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Figura 3.3 - Medição da rugosidade média da amostra. 

 

3.4 ANÁLISE DAS TENSÕES RESIDUAIS 

 

A análise das tensões residuais foi realizada com analisador de tensões Xstress3000, 

apresentado na Figura 3.4, por difração de raios-X e pelo método do sen², usando radiação 

Crα (= 2,29092 Å) e difratando o plano (211) da ferrita. 

 

 

Figura 3.4 - Analisador de tensões XStress 3000. 

 

A Figura 3.5 mostra os pontos de medições das tensões residuais superficiais, 

realizadas nas direções longitudinal (L) e tangencial (T) à direção do avanço da ferramenta, a 

0 e a 180º em cada amostra. Sendo assim, as tensões residuais foram medidas em dois locais 

diferentes em cada condição de usinagem. 
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Figura 3.5 - Locais e direções de medição das tensões residuais nas amostras. 

 

Para a análise das tensões residuais em profundidade foi utilizado o método de 

remoção de camadas seguido de medição por difração de raios-X, com polimento eletrolítico, 

usando uma solução saturada à base de cloreto de sódio e glicerina bidestilada. A espessura 

das camadas micrométricas removidas foi aferida por relógio comparador digital. As amostras 

que tiveram as tensões residuais analisadas em profundidades foram aquelas usinadas com 

maior avanço (0,15 mm/rot). 

 

3.5 ANÁLISE DE VARIÂNCIA (ANOVA) 

 

A Análise de Variância (ANOVA) é um procedimento matemático utilizado para 

verificar a influência de fatores distintos nas variáveis de resposta de um experimento. No 

presente trabalho foram avaliados 3 fatores diferentes (avanço, profundidade de corte e tipo 

de inserto), sendo atribuído 3 níveis distintos para o avanço e profundidade de corte e 2 níveis 

para o tipo de inserto, utilizando-se de 18 amostras para abranger todos os experimentos. 

Para utilização da ANOVA, entretanto, é necessário verificar as condições 

normalidade dos resíduos e a homogeneidade das variâncias (homoscedasticidade), sendo a 

não-rejeição dessas hipóteses pré-requisito para a utilização do método. Porém, caso não seja 

observada a normalidade dos resíduos ou homoscedasticidade, a técnica de Monte Carlo 

verifica que não há consequências graves para as conclusões acerca do conjunto de dados sob 

avaliação ao continuar utilizando ANOVA ao invés de métodos estatísticos não-paramétricos. 

Os resíduos são a diferença entre os resultados experimentais obtidos e os valores 

oriundos da equação de regressão linear, ou seja, trata-se do erro associado à tentativa de 

prever os resultados experimentais. Na realização desta análise foram usados os testes de 

Shapiro-Wilks e Kolmogorov-Smirnov, onde em ambos se calcula o valor-p, menor nível de 
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significância (α) com o qual se rejeita a hipótese nula, sendo que para valores acima de 0,05 

(valor estipulado por ser o mais utilizado nos testes estatísticos) a hipótese de distribuição 

normal, não é descartada e, portanto, qualifica inicialmente o experimento para utilização do 

método ANOVA. 

A homoscedasticidade é o nome dado quando não há diferença entre as variâncias em 

um conjunto de dados, ou seja, a variância é homogênea. Na realização desta análise foram 

utilizados os testes de Cochran e Barllet, onde se repete o procedimento usado na avaliação 

dos resíduos; caso o valor-p seja maior que 0,05 a hipótese de homogeneidade das variâncias 

não é descartada e é dado prosseguimento na utilização da ANOVA. A Tabela 3.4 apresenta 

um resumo das hipóteses nulas para avaliação da normalidade dos resíduos e 

homoscedasticidade, bem como a condição de não-rejeição e os testes estatísticos utilizados. 

 

Tabela 3.4 - Avaliação dos testes estatísticos e hipóteses nulas. 

Avaliação Hipótese nula 
Não-rejeição da 

hipótese nula 

Teste estatístico 

utilizado para α = 

0,05 

Normalidade dos 

resíduos 

A amostra não é 

significativamente 

diferente de uma 

distribuição normal 
Valor-p > 0,05 

 Shapiro-Wilks 

 Kolmogorov-

Smirnov 

Homoscedasticidade 
Não há diferença 

entre as variâncias 

 Cochran 

 Barllet 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 TENSÕES RESIDUAIS 

 

4.1.1 Tensões residuais superficiais  

 

Os resultados e o erro associado a cada medida das análises das tensões residuais 

superficiais, por difração de raios-X, obtidos nas direções longitudinal (L) e tangencial (T), em 

dois pontos distintos (0º e 180º), das amostras usinadas com diferentes parâmetros de corte e dois 

tipos de insertos, convencional (C) e wiper (W) são apresentados nas Tabela 4.1 e Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.1 - Tensões residuais superficiais nas amostras usinadas com inserto 

convencional. 

Amostras 
Profundidade 

(mm) 

Avanço 

(mm/rot) 

Tensões Residuais (MPa) 

0º 180º 

L T L T 

C1 0.4 

0.05 -95 ± 9 365 ± 6 -20 ± 3 270 ± 2 

0.10 385 ± 14 735 ± 16 330 ± 1 740 ± 16 

0.15 490 ± 11 765 ± 6 100 ± 1 740 ± 16 

C2 0.8 

0.05 -150 ± 10 80 ± 1 -250 ± 2 200 ± 9 

0.10 230 ± 20 390 ± 20 320 ± 2 340 ± 17 

0.15 370 ± 10 475 ± 15 340 ± 1 580 ± 16 

C3 1.2 

0.05 45 ± 3 295 ± 1 10 ±3 210 ± 20 

0.10 260 ± 5 650 ± 15 150 ± 2 390 ± 20 

0.15 420 ± 7 735 ± 20 240 ± 10 610 ± 20 
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Tabela 4.2 - Tensões residuais superficiais nas amostras usinadas com inserto wiper. 

Amostras 
Profundidade 

(mm) 

Avanço 

(mm/rot) 

Tensões Residuais (MPa) 

0º 180º 

L T L T 

W1 0.4 

0.05 -70 ± 3 180 ± 8 -100 ± 5 260 ± 2 

0.10 110 ± 3 450 ± 18 85 ± 3 370 ± 6 

0.15 520 ± 8 680 ± 13 530 ± 9 710 ± 16 

W2 0.8 

0.05 65 ± 7 220 ± 15 50 ± 9 320 ± 17 

0.10 195 ± 10 570 ± 20 190 ± 5 570 ± 19 

0.15 510 ± 7 645 ± 20 450 ± 1 570 ± 14 

W3 1.2 

0.05 -215 ± 4 55 ± 4 -300 ± 13 -120 ± 12 

0.10 295 ± 8  560 ± 20 270 ± 8 540 ± 20 

0.15 500 ± 8 800 ± 19 445 ± 5 645 ± 20 

 

Para validar os resultados de tensões residuais obtidos, foram verificadas a 

normalidade dos resíduos e a homoscedasticidade das variâncias, para posteriormente aplicar 

a estatística paramétrica na apresentação dos resultados (ANOVA), através do software 

Statistica versão 13.2. 

Nas Tabela 4.3 Tabela 4.4 é possível perceber que os resultados dos testes de 

normalidade dos resíduos e homogeneidade das variâncias, para os resultados de tensões 

residuais, longitudinal e tangencial, apresentaram valor-p superior a 0,05, qualificando o 

experimento para realização da análise de variâncias. 

 

Tabela 4.3 - Teste de normalidade dos resíduos e homoscedasticidade para as tensões 

residuais longitudinais. 

Testes de 

normalidade dos 

resíduos 

Valor-p 
Teste de 

homoscedasticidade 
Valor-p 

Kolmogorov-

Smirnov 
0,20 Cochran C, Bartlett 

Chi-Sqr. 
0,5874 

Shapiro-Wilk 0,9991 
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Tabela 4.4-Teste de normalidade dos resíduos e homoscedasticidade para as tensões 

residuais tangenciais. 

Testes de 

normalidade dos 

resíduos 

Valor-p 
Teste de 

homoscedasticidade 
Valor-p 

Kolmogorov-

Smirnov 
0,20 Cochran C, Bartlett 

Chi-Sqr. 
0,8169 

Shapiro-Wilk 0,9767 

 

Dessa forma, utilizando a análise de variâncias, foi verificado a influência de cada 

parâmetro de corte e dos insertos utilizados nos experimentos no comportamento das tensões 

residuais, além do efeito de interação entre cada parâmetro e as pastilhas. Os resultados 

podem ser verificados nas Tabelas 4.5 e 4.6. Se o valor-p é menor que 0,05, indica que aquele 

efeito ou a interação de efeitos é significativa nos resultados finais de tensão residual. 

 

Tabela 4.5 - ANOVA para tensões residuais longitudinais. 

Efeito Soma quadrática 
Graus de 

liberdade 
Valor-p 

Inserto 32 1 0,913288 

Profundidade (mm) 11128 2 0,152070 

Avanço (mm/rot) 1590009 2 0,000000 

Inserto*Profundidade 49584 2 0,001786 

Inserto*Avanço 50131 2 0,001701 

Profundidade*Avanço 16882 4 0,220078 

Inserto*Profundidade*Avanço 158201 4 0,000020 

Erro 44863 17 - 

Total 1952367 - - 
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Tabela 4.6 - ANOVA para tensões residuais tangenciais. 

Efeito Soma quadrática 
Graus de 

liberdade 
Valor-p 

Inserto 8550 1 0,257538 

Profundidade (mm) 70285 2 0,013209 

Avanço (mm/rot) 1326484 2 0,000000 

Inserto*Profundidade 136067 2 0,000891 

Inserto*Avanço 15078 2 0,322562 

Profundidade*Avanço 56006 4 0,106758 

Inserto*Profundidade*Avanço 101473 4 0,017053 

Erro 105900 17 - 

Total 1817110 - - 

 

Analisando as Tabelas 4.6 e 4.5 é possível perceber que para as tensões residuais 

longitudinais, o efeito do tipo de inserto e da profundidade de corte, isoladamente, não é 

significativo, tampouco a interação entre avanço e profundidade de corte. Para as tensões 

residuais tangenciais, o tipo de inserto e as interações entre avanço e inserto, e profundidade 

de corte e avanço também não são significativos. Entretanto, o avanço isoladamente tem 

efeito mais significativo tanto nas tensões residuais longitudinais como nas tangenciais, pois 

apresenta o menor valor-p entre os efeitos e o maior valor de soma quadrática. Além disso, ao 

combinar os dois diferentes tipos de inserto com a profundidade de corte ocorre uma 

influência significativa nos resultados de tensão em ambos os sentidos de análise, bem como a 

interação entre inserto, profundidade de corte e avanço, evidenciando a necessidade de 

estudar a influência desses efeitos conjuntamente. 

Alguns estudos (DAS et. al, 2013, NIHARIKA et. al, 2016 e SONOWAL et. al, 2017) 

utilizam a média quadrática da ANOVA para atribuir a contribuição de cada parâmetro de 

corte nos resultados finais obtidos, dividindo a soma quadrática de cada fator pela soma 

quadrática total. Dessa forma, é possível perceber que o avanço é o parâmetro de corte 

estudado mais significativo no resultado das tensões residuais longitudinais (81,4 %), seguido 

da interação entre o tipo de inserto, profundidade de corte e avanço (8,1 %). Quanto às 

tensões residuais tangenciais, o avanço contribui em 73,0 % nos resultados e a interação entre 

o inserto e a profundidade de corte contribui com 7,5 % no resultado final. 
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A Figura 4.1 apresenta os resultados de tensões residuais superficiais medidas nas 

direções longitudinal e tangencial das amostras usinadas com as pastilhas convencionais. 

 

 

Figura 4.1 - Tensões residuais longitudinais e tangenciais (inserto convencional). 

 

Como pode ser observado, somente o avanço de 0,05 mm/rot gerou um estado de 

tensão compressivo nas amostras com profundidade de corte de 0,4 e 0,8 mm na direção 

longitudinal. Porém, similarmente a outros trabalhos de usinagem envolvendo torneamento 

com fluido de corte (CAPELLO, 2004; LEPPERT & PENG, 2009), conforme houve o 

aumento do avanço, as tensões residuais se tornaram mais trativas, independente da 

profundidade de corte utilizada. 

Na direção tangencial, as tensões residuais encontradas foram de magnitudes mais 

elevadas do que as tensões longitudinais, chegando a atingir valores de cerca de 800 MPa para 

a amostra com avanço de 0,15 mm/rot e profundidade de corte de 0,4 mm. Entretanto, com a 

profundidade de 0,8 mm as tensões residuais tangenciais, apesar de trativas, tiveram os 

menores valores para todos os avanços utilizados, com magnitudes semelhantes às das tensões 

residuais longitudinais.  

As tensões residuais obtidas com o inserto wiper (Figura 4.2) tiveram uma evolução 

semelhante às torneadas com insertos convencionais, de acordo com o crescimento do avanço 



56 

 

 

de corte. Os valores das tensões residuais tangenciais também foram bem mais elevados do 

que as tensões longitudinais em todas as condições de corte. No caso da utilização da 

profundidade de corte de 1,2 mm, obteve-se os menores valores de tensões residuais em 

ambos os sentidos ao usar o avanço de corte de 0,05 mm/rot. 

 

 

Figura 4.2 - Tensões residuais longitudinais e tangenciais (inserto wiper). 

 

Diversos autores (CAPELLO, 2004; LEPPERT & PENG, 2009) reportam sobre a 

contribuição da deformação durante o processo de corte no surgimento de tensões 

compressivas e a geração de calor no surgimento de tensões trativas. Entretanto, TSUCHIDA 

et al (1975), explicaram que durante o processo de deformação ocorre deformação plástica de 

compressão, na região à frente do ponto de cisalhamento, e deformação plástica de tração, na 

região atrás do ponto de cisalhamento. Desse modo, dependendo das condições de 

torneamento, a influência da deformação plástica de tração pode prevalecer na peça usinada, 

contribuindo para um estado final de tensões residuais trativo de elevada magnitude. Além 

disso, conforme o avanço aumenta, a condição de corte se torna mais severa e a interface da 

ferramenta com a amostra usinada fica menos tempo submetida ao efeito refrigerante do 

fluido de corte, ocasionando maior geração de calor e consequentemente de maiores tensões 

trativas devido ao efeito térmico. A Figura 4.3 apresenta a distribuição das tensões residuais 

no sentido longitudinal e tangencial com a utilização dos insertos convencional e wiper. A 
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inclinação da curva obtida evidencia o efeito muito mais proeminente do avanço sobre as 

tensões, independentemente do tipo de inserto utilizado. 

 

  

(a) (b) 

 
 

(c) (d) 

Figura 4.3 - Distribuição das tensões residuais: (a) longitudinais com inserto 

convencional, (b) longitudinais com inserto wiper, (c) tangenciais com inserto 

convencional, (d) tangenciais com inserto wiper. 
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Analisando a variação das tensões longitudinais entre o inserto convencional e o wiper 

(Figura 4.4) é possível verificar que para o avanço de 0,05 mm/rot, com profundidade de      

0,4 mm, não houve variação significativa nas tensões. Entretanto, com o uso de profundidade 

de 0,8 mm, o inserto convencional gerou tensões mais compressivas enquanto que com 

profundidade de 1,2 mm, o inserto wiper foi o responsável por maiores tensões de 

compressão. Com o avanço de 0,10 mm/rot, o inserto wiper gerou tensões menores que o 

inserto convencional com a profundidade de corte de 0,4 mm/rot, enquanto nas demais 

profundidades não houve diferença significativa entre um inserto e outro. Por fim, para o 

avanço de 0,15 mm/rot os insertos convencional e wiper geraram tensões similares, 

independente da profundidade de corte.  

 

 

Figura 4.4- Comparativo das tensões longitudinais com os insertos convencional e wiper. 

 

Para as tensões tangenciais, os insertos wiper geraram tensões residuais menos trativas 

do que os insertos convencionais somente para o avanço de 0,05 mm/rot com profundidade de 
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corte de 1,2 mm e para avanço de 0,10 mm/rot com profundidade de corte de 0,4 mm, 

conforme pode ser observado na Figura 4.5. 

 

 

Figura 4.5 - Comparativo das tensões tangenciais com inserto convencional e wiper. 

 

4.1.2 Tensões residuais em profundidade 

 

Os resultados das tensões residuais subsuperficiais longitudinais, medidos em 

profundidade nas amostras usinadas com insertos convencionais e avanço de 0,15 mm/rot, 

estão apresentados na Figura 4.6. É possível perceber que as tensões residuais em todas as 

amostras são trativas na superfície, entretanto, após uma pequena profundidade (~15 μm) a 

natureza dessas tensões se altera e se torna compressiva. Esse resultado está de acordo com 

alguns experimentos realizados por Warren e Guo (2009). Além disso, é possível observar 

que quanto menor a profundidade de corte utilizada na usinagem, mais superficial é a camada 

com tensões residuais trativas no material. 
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Figura 4.6 - Tensões residuais subsuperficiais longitudinais (insertos convencionais). 

 

A Figura 4.7 apresenta o perfil de tensões residuais subsuperficiais obtido em 

profundidade nas amostras usinadas com os insertos wiper. 

 

Figura 4.7 - Tensões residuais longitudinais medidas em profundidade (insertos wiper). 
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Para a profundidade de corte 0,4 mm, as tensões residuais se tornaram compressivas à 

profundidade de 0,15 μm. Entretanto, para as demais profundidades de corte, a magnitude das 

tensões trativas diminuiu significativamente com a profundidade, sem chegarem à compressão 

até 30 μm. 

 

4.2 QUALIDADE SUPERFICIAL 

 

A média dos resultados de rugosidade média obtidos nas amostras usinadas com 

inserto convencional e wiper está apresentada nas Tabela 4.7 e Tabela 4.8. Foram realizadas 

dez medições em cada condição de corte. 

 

Tabela 4.7 - Rugosidade média das amostras usinadas com inserto convencional. 

Profundidade 

(mm) 

Avanço 

(mm/rot) 

Rugosidade 

média (µm) 

Desvio 

Padrão 

0,4 

0,05 0,65 0,04 

0,1 0,76 0,02 

0,15 1,54 0,03 

0,8 

0,05 0,83 0,14 

0,1 1,15 0,04 

0,15 1,46 0,03 

1,2 

0,05 0,61 0,05 

0,1 0,71 0,06 

0,15 1,66 0,05 
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Tabela 4.8 - Rugosidade média das amostras usinadas com inserto wiper. 

Profundidade 

(mm) 

Avanço 

(mm/rot) 

Rugosidade 

média (µm) 

Desvio 

Padrão 

0,4 

0,05 0,32 0,04 

0,1 0,38 0,02 

0,15 0,38 0,03 

0,8 

0,05 0,85 0,14 

0,1 0,43 0,04 

0,15 0,43 0,03 

1,2 

0,05 1,02 0,05 

0,1 0,81 0,06 

0,15 0,82 0,05 

 

Para validar os resultados de rugosidade obtidos, foram verificadas a normalidade dos 

resíduos e a homoscedasticidade das variâncias, para posteriormente aplicar a estatística 

paramétrica na apresentação dos resultados (ANOVA), através do software Statistica versão 

13.2. Na Tabela 4.9 é possível perceber que os resultados dos testes de normalidade dos 

resíduos e homogeneidade das variâncias, para os resultados de tensões residuais, 

longitudinais e tangencial, apresentaram valor-p superior a 0,05, qualificando o experimento 

para realização da análise de variâncias. 

 

Tabela 4.9 - Teste de normalidade dos resíduos e homoscedasticidade da rugosidade 

média. 

Testes de 

normalidade dos 

resíduos 

Valor-p 
Teste de 

homoscedasticidade 
Valor-p 

Kolmogorov-

Smirnov 
0,20 Cochran C, Bartlett 

Chi-Sqr. 

0,1067 

 

Shapiro-Wilk 0,3917 

 

Dessa forma, utilizando a análise de variâncias, foi verificado a influência de cada 

parâmetro de corte e dos insertos utilizados nos experimentos no comportamento do 
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acabamento superficial final, além do efeito de interação entre cada parâmetro e as pastilhas. 

Os resultados podem ser verificados na Tabela 4.10. Se o valor-p é menor que 0,05, indica 

que aquele efeito ou a interação de efeitos é significativo nos resultados de rugosidade.  

 

Tabela 4.10 - ANOVA para rugosidade média. 

Efeito Soma quadrática 
Graus de 

liberdade 
Valor-p 

Inserto 7,4257 1 p → 0 

Profundidade (mm) 2,0903 2 p → 0 

Avanço (mm/rot) 4,3608 2 p → 0 

Inserto*Profundidade 2,2102 2 p → 0 

Inserto*Avanço 7,6153 2 p → 0 

Profundidade*Avanço 0,9183 4 p → 0 

Inserto*Profundidade*Avanço 0,7733 4 p → 0 

Erro 0,2398 150 - 

Total 25,6337 - - 

 

O efeito de maior importância na rugosidade foi a interação entre o inserto e o avanço, 

com influência de 29,7 % no resultado final. O efeito do inserto, isoladamente, contribuiu 

29 % na qualidade superficial, enquanto o avanço teve 17 % de influência. É importante 

perceber que apesar da profundidade de corte não ser considerada no cálculo convencional da 

rugosidade média teórica, os experimentos mostraram que ela se apresenta como um fator 

significativo e também contribui na qualidade superficial final do material usinado (8,15 %), o 

que está coerente com os resultados encontrados por Debnath et al (2016).  

A Figura 4.8 apresenta os resultados de rugosidade média obtidos com os insertos 

convencional e wiper em função do avanço e da profundidade de corte. É possível perceber 

que para todas as profundidades de corte, a utilização do inserto wiper produz um melhor 

acabamento superficial do que o inserto convencional combinado com maiores avanços, o que 

está de acordo com os resultados encontrados por Suresh et al (2012). Entretanto, o inserto 

wiper gerou um acabamento similar independente do avanço utilizado com a profundidade de 

0,4 mm. Já para as profundidades de 0,8 mm e 1,2 mm, o inserto wiper gerou melhor 

acabamento superficial para os avanços maiores que 0,05 mm/rot. 
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Figura 4.8 - Rugosidade média nas amostras. 

 

Verifica-se que para o avanço de 0,15 mm/rot o uso do inserto wiper gera uma 

rugosidade média final bem superior ao inserto convencional, conforme resultados 

encontrados por D’addona & Raykar (2016), chegando a ser até 3,5 vezes menor que a 

rugosidade obtida com inserto convencional (Figura 4.9). Entretanto, para os avanços de 0,05 

e 0,10 mm/rot o acabamento superficial pode ser melhor ao utilizar o inserto convencional 

para as profundidades de corte de 0,8 mm e 1,2 mm. 
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Figura 4.9 - Comparação da rugosidade média final com diferentes insertos. 

 

A Figura 4.10 apresenta a distribuição da rugosidade ao se utilizar os insertos 

convencional e wiper na usinagem.  

  
(a) (b) 

Figura 4.10 - Distribuição de rugosidade média utilizando insertos: (a) convencional e 

(b) wiper. 
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É possível perceber que para o inserto convencional, o parâmetro de avanço possui 

influência muito mais significativa nos resultados do que a profundidade de corte, gerando 

maiores valores de rugosidade conforme aumenta-se o avanço. Porém, para o inserto wiper, o 

avanço não possui influência tão significativa quanto a profundidade de corte, pois os maiores 

valores de profundidade de corte resultaram em um acabamento superficial um pouco inferior 

em relação aos menores valores de profundidade. 
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5 CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho, que teve como objetivo contribuir para a compreensão da 

influência dos parâmetros de corte e da utilização de insertos convencional e wiper no 

torneamento de aço AISI 4340, nas tensões residuais e no acabamento superficial, permite as 

seguintes conclusões: 

 

1. As tensões residuais medidas foram trativas em praticamente todas as amostras usinadas, 

apresentando tensões de compressão somente quando utilizado avanço de 0,05 mm/rot. 

2. Maiores avanços geraram tensões residuais trativas mais elevadas em ambas as direções 

analisadas, tanto com o inserto convencional quanto com o wiper, sendo o avanço o fator 

que mais influenciou nos resultados das tensões residuais na direção longitudinal 

(81,4 %) e na direção tangencial (73,0 %). 

3. Isoladamente, o tipo de inserto usado na usinagem não é um fator significativo nos 

resultados de tensões residuais, entretanto, a combinação dos fatores, inserto com o 

avanço e a profundidade de corte, apresenta influência significativa nos resultados, 

evidenciando a importância de serem estudados conjuntamente. 

4. As tensões residuais longitudinais trativas na superfície torneada mudam de natureza a 

uma pequena profundidade, se tornando compressivas.  

5. O avanço é o efeito mais significativo na qualidade superficial, contribuindo com cerca 

de 30 %, seguido do efeito de interação entre o avanço e o inserto que contribuiu em 

29 % nos resultados da rugosidade. 

6. Apesar da profundidade de corte não ser considerada no cálculo convencional da 

rugosidade média teórica, os experimentos mostraram que ela se apresenta como um fator 

significativo e contribuiu na qualidade superficial final da peça usinada em 8 %. 

7. Para todas as profundidades de corte usadas, a utilização do inserto wiper produziu um 

melhor acabamento superficial do que o inserto convencional quando foram utilizados 

maiores avanços.  
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7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

1. Avaliar as tensões residuais no aço AISI 4340 com os mesmos parâmetros de 

corte empregados neste trabalho usando diferentes tratamentos térmicos antes da 

usinagem. 

2. Analisar e comparar as tensões residuais resultantes na usinagem do aço AISI 

4340 com jorro, MQL e a seco, usando os mesmos parâmetros de corte. 

3. Avaliar o desgaste das ferramentas de corte com os diferentes parâmetros 

utilizados. 
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