
i 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENGENHARIA 

GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MECÂNICA 

 

 

 

Victor Mallmann Guerra 

 

 

 

Avaliação da qualidade superficial e das tensões residuais geradas 

no torneamento de liga de alumínio AA6351 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI, RJ 

2019 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

Victor Mallmann Guerra 

 

 

 

 

 

 

Avaliação da qualidade superficial e das tensões residuais geradas 

no torneamento de liga de alumínio AA6351 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 

ao Curso de Engenharia Mecânica da Universidade 

Federal Fluminense, como requisito parcial para 

obtenção do grau de Engenheiro Mecânico. 

 

 

 

Orientadora: 

Profª Maria da Penha Cindra Fonseca 

 

 

 

Niterói, RJ 

2019 



iv 

 

Victor Mallmann Guerra 

Avaliação da qualidade superficial e das tensões residuais geradas 

no torneamento de liga de alumínio AA6351 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado ao Curso de Engenharia Mecânica da 

Universidade Federal Fluminense, como requisito 

parcial para obtenção do grau de Engenheiro 

Mecânico. 

 

Grau: 

Aprovado em: 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

___________________________________________ 

Profª Maria da Penha Cindra Fonseca – UFF 

Orientadora 

 

___________________________________________ 

Prof. Ítalo do Valle Tomaz – IFF 

 

___________________________________________ 

Prof. Lucas Benini – UFF 

 

 

 

 

 

Niterói, RJ 

 2019. 



v 

 

DEDICATÓRIA 

 

Dedico este trabalho à minha mãe, Cecilia Maria Mallmann Guerra, e ao meu pai, 

Enio Carneiro de Menezes Guerra, que sempre me apoiaram no meu caminho e pelo carinho e 

amor que sempre me deram. 

 

Aos meus irmãos, Rodrigo Mallmann Guerra, Vinicius Mallmann Guerra, e minha prima, 

Luisa Carneiro Guerra Correia, por todo carinho, atenção e amor, além de tudo que fizeram 

por mim ao longo da minha vida. 

 

À minha namorada, Luiza Waldmann Brasil Matias, que esteve ao meu lado durante toda esta 

trajetória e me confortou em momentos difíceis, e a todos meus amigos que sempre me 

ajudaram a seguir em frente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço à minha orientadora, Maria Cindra, por ter me acolhido e me orientado, por tudo 

que ela me ensinou ao longo da graduação e principalmente durante este trabalho. 

 

À equipe BlackBird Aerodesign e todos os membros e ex-membros, que me acompanharam 

por toda a jornada e foram minha segunda família na universidade. 

 

A todos os alunos do Laboratório de Análise de Tensões (LAT/UFF) que me auxiliaram na 

execução deste trabalho, me ensinaram e acompanharam a realização do projeto. Em especial 

ao professor Ítalo do Valle Tomaz que me coorientou durante a realização do trabalho. 

 

À equipe do Laboratório de Pesquisa em Usinagem (LABUS/CEFET) que me recebeu e me 

auxiliou na etapa experimental do projeto. 

 

À equipe do Laboratório de Ensaios Não Destrutivos (LEND/UFF) que me auxiliou na 

medição de dureza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

RESUMO 

 

O interesse no estudo de ligas de alumínio da série 6XXX tem crescido cada vez mais, 

principalmente devido à crescente demanda da indústria. Essas ligas possuem alta resistência 

mecânica aliada à boa usinabilidade e resistência à corrosão. Visando uma extensão da vida 

útil dos diversos componentes mecânicos, o conhecimento do estado de tensões residuais 

ganhou grande relevância, pois impacta enormemente sobre a resistência à fadiga de um 

componente. O presente trabalho tem por objetivo estudar o comportamento das tensões 

residuais e a qualidade da superfície de amostras da liga de alumínio AA6351 usinadas por 

torneamento com diferentes parâmetros de corte.  As tensões residuais foram analisadas por 

difração de raios-X utilizando o método do sen
2
ψ. Os resultados mostram que as tensões 

geradas no torneamento das amostras foram majoritariamente trativas. Medições de 

rugosidade média (Ra) foram realizadas a fim de avaliar a qualidade das superfícies geradas 

na usinagem e análises de variância ANOVA complementaram o estudo. 

 

Palavras-Chave: liga de alumínio AA6351, torneamento, tensões residuais, difração de 

raios-X, rugosidade. 
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ASBTRACT 

 

The interest in the study of 6XXX series of aluminum alloys has increased steadily, mainly 

due to the growing demand from the automotive industry. These alloys are characterized by 

its good mechanical strength coupled with good workability and excellent corrosion resistance 

Aiming the extension of the lifespan of mechanical components, the study of residual stress 

received more relevance, because it impacts directly at the fatigue strength of the material. 

This work intent to study the behavior of surface residual stresses and surface quality of AA 

6351 aluminum alloy machined by turning, with different cutting parameters. Surface residual 

stresses were analyzed by X-ray diffraction by the sen
2
ψ method, the results show that the 

residual stress generated by the turning was mostly tensile. Mean surface roughness (Ra) was 

measured aiming to evaluate the surface quality of the machined material. Analysis of 

variance by the ANOVA method complemented the study. 

 

Key-words: AA6351 aluminum alloy, turning, residual stress, X-ray diffraction, surface 

roughness. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O alumínio é um elemento metálico encontrado de forma abundante na crosta 

terrestre, apesar de estar sempre na forma de óxido e nunca como um metal puro. Atualmente 

o alumínio está entre os metais não-ferrosos mais consumidos no mundo e pode ser 

considerado o mais importante entre eles. Dentre suas utilizações, seu papel se destaca na 

construção civil e nas indústrias automotiva, de tecnologia elétrica e de bens de consumo 

(ABAL, 2019). 

Com a crescente utilização deste material nos mais diversos setores, surgiu a 

necessidade de compreender e estudar como se dá seu comportamento durante os processos 

de usinagem conhecidos, dentre eles, o torneamento. Apesar de possuir alta ductilidade e, 

desta maneira, dar a impressão de sempre apresentar boa usinabilidade, deve-se ter em mente 

que a escolha adequada dos parâmetros de corte para o alumínio é crucial para atingir a 

qualidade superficial esperada, assim como tensões residuais que não reduzam a vida útil da 

peça final (GONÇALVES, 2012). 

As tensões residuais são criadas em quase todos os processos de fabricação e, no 

processo de usinagem, são geradas devido à aplicação de elevadas deformações plásticas na 

superfície do material aliada ao efeito térmico. Tais tensões residuais estão presentes 

independentes de esforços externos e gradientes térmicos, bem como sua existência influencia 

diretamente no comportamento à fadiga, na resistência mecânica e na resistência à corrosão 

do material (VALICEK et at., 2019). 

Atualmente, a qualidade superficial de uma peça se tornou importante parâmetro para 

a indústria, sendo um indicador da qualidade e precisão do processo de manufatura. Por isto, é 

importante que se possa prever como a variação de parâmetros de corte no processo de 

usinagem afetará a qualidade final da peça (TORRES et al., 2015). 

Desta forma, o presente trabalho tem por objetivo estudar o comportamento das 

tensões residuais geradas no processo de torneamento da liga de alumínio AA6351 com 

diferentes parâmetros corte e a respectiva qualidade de suas superfícies usinadas.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 O alumínio e suas ligas 

 O alumínio é um metal não–ferroso, leve, de boa resistência mecânica, boa 

condutividade elétrica e térmica, dúctil, e de fácil reciclagem. Além disto, é o segundo 

elemento mais abundante na crosta terrestre. Estas características fazem com que ele seja o 

segundo metal mais consumido mundialmente, ficando atrás apenas do ferro. 

(NASCIMENTO, 2015). O alumínio está presente nos diversos setores industriais. A Figura 

2.1 mostra o consumo por segmento no Brasil em 2017, quando foram produzidas 1.200.000 

toneladas do metal. 

 

 

Figura 2.1 – Consumo de alumínio nos diversos setores industriais no Brasil. Fonte: ABAL, 

2019, modificado. 

 

 A sua boa resistência mecânica, com valores de resistência à tração em torno de 

90 MPa (podendo ser aumentada com trabalho à frio), aliada à leveza, com uma densidade de 

2,7 g/cm³, permite com que ele seja aplicado na indústria de bens de consumo, na indústria 

aeronáutica e ainda na indústria automobilística (ABAL, 2019).  

 O alumínio é um elemento que tem um alto potencial de reciclagem. As ligas 

produzidas são classificadas de acordo com a fonte da matéria-prima: primárias, quando 
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foram geradas a partir de um material novo; ou secundárias, quando já passaram pelo 

processo de reciclagem, em geral as ligas com esta classificação possuem um maior grau de 

impurezas que a primeira (SILVA, 2012). 

 Além das características apresentadas, o alumínio possui uma grande variedade de 

características que podem ser atingidas a partir da combinação com outros elementos e na 

formação de ligas. Os elementos adicionados à liga podem ser subdivididos em dois grupos 

(GONÇALVES, 2012): 

 Elementos que garantem à liga sua característica principal, podendo aumentar a resistência 

mecânica, a resistência à corrosão, a resistência à fadiga, a fluidez, etc.. Dentre eles se 

destacam o cobre (Cu), magnésio (Mg), zinco (Zn) e o silício (Si). 

 Elementos auxiliares, que podem garantir melhor controle de microestrutura, de impurezas, 

garantir à liga a possibilidade de realização de tratamento térmico, melhorar sua 

trabalhabilidade, etc.. Dentre eles se destacam o cromo (Cr), chumbo (Pb) e o titânio (Ti). 

 

2.1.1 Sistema de denominação das ligas de alumínio 

O sistema de designação das ligas de alumínio foi criado em 1971 pela Aluminum 

Association e é até hoje é o mais aceito internacionalmente, sendo adotado pela ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas). O método subdivide-se em duas partes, as 

nomenclaturas para as ligas submetidas a trabalho mecânico e as nomenclaturas para as ligas 

de produção de peças fundidas (BARBOSA, 2014). 

 

2.1.1.1 Ligas de alumínio trabalhadas 

O código das ligas trabalhadas mecanicamente se dá da seguinte forma: 

 Primeiro digito se refere ao principal constituinte da liga. 

 Segundo digito à versão da liga. 

 Terceiro e quarto dígitos a variação individual da liga. 

Para o primeiro dígito temos 8 categorias de ligas: 

- 1XXX – Alumínio Puro, com porcentagens iguais ou maiores à 99% 

- 2XXX – Ligas de Al-Cu e Al-Cu-Mg 
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- 3XXX – Ligas de Al-Mn e Al-Mn-Mg 

- 4XXX – Ligas de Al-Si 

- 5XXX – Ligas de Al-Mg 

- 6XXX – Ligas de Al-Mg-Si 

- 7XXX – Ligas Al-Zn e Al-Zn-Mg 

- 8XXX – Outras ligas (Al-Cu-Li, Al-Li, Al-Fe, etc.) 

Dentre as ligas tratadas acima, não são todas que são capazes de endurecer a partir de 

tratamentos térmicos, especificamente as ligas 2XXX, 6XXX, 7XXX e algumas da série 

8XXX, outras delas só possibilitam endurecimento através de trabalho mecânico, 

encruamento, sendo estas das séries 1XXX, 3XXX, 4XXX e 5XXX.  

Para complementar a nomenclatura da material a Aluminum Association adota o 

seguinte sistema de denominação de acordo com o tratamento térmico na qual a liga de 

Alumínio é submetida: 

 F = como fabricado – aplicado às ligas resultantes apenas da conformação mecânica, sem 

controle de parâmetros do processo; 

 O = recozido – aplicado a produtos trabalhados que sofrem o processo com o intuito de 

obter uma menor resistência mecânica e maior ductilidade e estabilidade dimensional. O 

código “O” pode vir seguido de um dígito diferente de zero. 

 W = solubilizado – uma têmpera instável apenas aplicável a ligas que podem 

espontaneamente serem envelhecidas à temperatura ambiente após solubilização. Essa 

designação é específica de quando o período para o envelhecimento natural é indicado. 

 H = encruado – apenas para produtos trabalhados. 

 T = termicamente tratado para produzir têmperas diferentes de F, O e H. Aplica-se a 

produtos que são termicamente tratados, com ou sem deformação suplementar, para produzir 

têmperas estáveis. 

A letra T é sempre seguida por um ou mais dígitos. Um período de envelhecimento 

natural pode ocorrer entre as operações relacionadas para as têmperas T. Sempre que for 

necessário do ponto de vista metalúrgico, deve haver um controle rigoroso desse período. 

Números de 1 a 10 indicam sequências de tratamentos específicas. (HATCH, 1984). 
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 T1 = resfriado de uma temperatura elevada em um processo de conformação e envelhecido 

naturalmente até uma condição substancialmente estável. Aplica-se a produtos que não são 

trabalhados a frio após resfriamento de uma temperatura elevada em um processo de 

conformação a quente. 

 T2 = resfriado de uma temperatura elevada em um processo de conformação, trabalhado a 

frio, e envelhecido naturalmente até uma condição substancialmente estável. Aplicado a 

produtos trabalhados a frio para aumentar a resistência mecânica após o resfriamento a partir 

de um processo de conformação à altas temperaturas, ou nos quais o efeito do trabalho a frio e 

no endireitamento evidenciam-se nas propriedades mecânicas. 

 T3 = Solubilizado, trabalhado à frio, e envelhecido naturalmente até uma condição 

substancialmente estável. Aplicado à produtos que são trabalhados à frio para aumentar a 

resistência mecânica após solubilização. 

 T4 = Solubilizado e envelhecido naturalmente até uma condição substancialmente estável. 

Aplicado à produtos que são trabalhados à frio depois de solubilizados. 

 T5 = resfriado de uma temperatura elevada em um processo de conformação e envelhecido 

naturalmente. Aplica-se a produtos que não são trabalhados a frio após resfriamento de uma 

temperatura elevada em um processo de conformação a quente. 

 T6 = solubilizado e envelhecido artificialmente. Aplica-se a produtos que não são 

trabalhados a frio após solubilização. 

 T7 = solubilizado e estabilizado. Aplica-se a produtos que são estabilizados após 

solubilização para levá-los além do ponto de máxima resistência mecânica, de modo a 

permitir o controle de alguma característica especial. 

 T8 = solubilizado, trabalhado à frio e envelhecido artificialmente. Aplicado à produtos 

trabalhados à frio para aumentar a resistência mecânica. 

 T9 = solubilizado, envelhecido artificialmente e trabalhado à frio. Aplicado à produtos 

trabalhados à frio para aumentar a resistência mecânica. 

 T10 = Resfriado de uma alta temperatura por um processo de conformação, trabalhado à 

frio e envelhecido artificialmente. Aplicado à produtos trabalhados à frio para aumentar a 

resistência mecânica. 

 

2.2 As ligas de alumínio AA6XXX (Al-Mg-Si) 

As ligas da série 6XXX são caracterizadas pela quantidade de magnésio e silício em 

suas composições, estes elementos são responsáveis pelo seu aumento primário de resistência 



6 

mecânica, se dando através da precipitação de seu combinado Mg2Si. Além disso, o 

incremento de silício nessas ligas está relacionado a um aumento da resistência mecânica da 

mesma, entretanto, se em excesso de concentração, pode gerar uma segregação do elemento 

nos contornos de grão, deixando o material suscetível à fratura se for termicamente tratado de 

maneira indevida. A algumas destas ligas são adicionadas quantidades de manganês (Mn), 

cromo (Cr) ou cobre (Cu) para um aumento de sua resistência mecânica e controle do 

tamanho de grão (HATCH, 1984). 

As ligas de alumínio da série 6XXX são amplamente utilizadas devido à suas 

principais características: são termicamente tratáveis (capacidade de endurecimento por 

precipitação), possuem alta resistência à corrosão, possuem resistência mecânica moderada 

com limite de resistência a tração entre 150-250 MPa, possuem boa trabalhabilidade e elevada 

ductilidade gerando boa extrudabilidade. Suas utilizações são amplas na indústria 

automobilística, marítima e na fabricação de perfis para edifícios e construções 

(NASCIMENTO, 2015). 

O magnésio e o silício se combinam para formar o composto intermetálico Mg2Si, 

que antes de atingir o equilíbrio no superenvelhecimento, é o responsável pelo endurecimento 

dessas ligas. A solubilidade da fase Mg2Si (β) na matriz rica em alumínio (α) aumenta com a 

elevação da temperatura. O tratamento de solubilização e envelhecimento artificial controlado 

permite a precipitação da segunda fase (β) a partir de uma solução sólida supersaturada. Isso 

favorece a formação de precipitados finos e uniformemente distribuídos que acarretam um 

substancial aumento na dureza do material (BARBOSA, 2014). 

O diagrama de fases apresentado na Figura 2.2 mostra um trecho do diagrama 

pseudo-binário de equilíbrio de fases do sistema Al-Mg2Si. Para esse sistema o ponto eutético 

ocorre aos 585°C, apresentando uma solubilidade sólida máxima de Mg2Si de 1,85% (em 

peso). Com a diminuição da temperatura a solubilidade do Mg2Si diminui ao longo da linha 

solvus que divide o campo da fase α (fase rica em Al) do campo α+Mg2Si (normalmente fase 

β), assim, tornando a liga susceptível ao endurecimento por precipitação (ASM, 1990). 
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Figura 2.2 – Diagrama de equilíbrio de fases da liga AA 6351. Fonte: BARBOSA, 2014, 

modificado. 

 

Geralmente, devido à sua excelente ductilidade, as ligas de alumínio 6XXX são 

processadas por extrusão e representam a maior parte do volume de ligas de alumínio 

extrudadas. O desempenho dessas ligas durante a extrusão, assim como as propriedades do 

produto final são fortemente dependentes da microestrutura das mesmas (SILVA et al., 2004). 

Assim sendo, as ligas da série 6XXX são amplamente utilizadas em uma gama de 

aplicações. Exemplificando, as ligas com maiores teores de elementos de liga e 

consequentemente maiores durezas, como a 6061 e a 6351, têm grande potencial de aplicação 

na indústria automobilística e marítima, já as ligas com menores teores, e assim, menores 

resistências mecânicas apresentam maior potencial em aplicações de menor exigência, como 

em perfis de arquitetura e em bens de consumo (GONÇALVES, 2012). 

 

2.2.1 A liga de alumínio AA 6351  

A composição química em porcentagem em peso da liga AA6351 é apresentada na 

Tabela 2.1 e na Tabela 2.2 seguem os valores típicos das propriedades mecânicas desta liga. 
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Tabela 2.1 – Composição química da liga AA6351 (em % de peso). 

Si Mn Fe Cu Mg Ti Zn Outros 

0,7 - 1,3 0,4 - 0,8 0,5 0,1 0,4 - 0,8 0,2 0,2 0,15 

Fonte: ASM International Handbook, 1990, modificado. 

 

Tabela 2.2 – Propriedades mecânicas típicas da liga AA6351. 

Liga σR σLE ε (%) Dureza (HB) 

6351 250 150 20 88 

6351-T6 310 285 14 95 

Fonte: ASM International Handbook, 1990 e GONÇALVES, 2012, modificado. 

 

Essas ligas possuem propriedades mecânicas melhores em relação às demais ligas da 

série 6XXX, isso se deve principalmente ao excesso de silício em sua composição. Porém, 

como este elemento em grandes quantidades pode não ser benéfico ao material, causando 

fratura nos contornos de grão em estruturas recristalizadas, adiciona-se, geralmente, 

manganês, cromo ou zinco para prevenir a recristalização durante o tratamento térmico 

(GONÇALVES, 2012). 

As ligas 6351, comparadas com as demais ligas de alumínio, possuem boa 

formabilidade, soldabilidade, usinabilidade e resistência à corrosão, sua aplicabilidade é 

diversa e principalmente é dada em estruturas extrudadas com maiores exigências mecânicas, 

como por exemplo, rodas de automóveis, em ferrovias, tubos para transporte de água, óleo ou 

gasolina (BARBOSA, 2014). 

 

2.3 Usinagem 

A usinagem é um grupo de processos de fabricação mecânica, onde a geometria 

final, dimensões e o acabamento da peça são obtidos através da remoção de material com o 

uso de uma ferramenta de corte afiada. Os processos convencionais de usinagem consistem na 
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ação predominante de corte através de deformação por cisalhamento do material trabalhado, 

formando o cavaco (GROOVER, 2014). 

Através deste processo podem-se produzir peças de diversos tipos de materiais; 

praticamente todo metal sólido pode ser usinado e uma variedade de formas e caraterísticas 

geométricas podem ser obtidas com precisão dimensional muito estreita. Alguns processos de 

usinagem podem fornecer acabamentos superficiais com rugosidades por volta de 0,5 µm ou 

até de 0,05 µm em processos de usinagem de precisão (TRENT, 2000). 

Existem diversos processos diferentes de usinagem, que são caracterizados pelo tipo 

de ferramenta utilizado, direção dos movimentos de corte e de avanço e, consequentemente, 

do movimento efetivo. Na Figura 2.3 estão apresentados os três processos convencionais de 

usinagem mais comuns. 

 

Figura 2.3 – Processos de usinagem: a) Torneamento; b) Furação; c) Fresamento Periférico; 

d) Fresamento de Topo. Fonte: GROOVER, 2014. 

 

2.3.1 Torneamento 

O torneamento é o método de usinagem mais comumente utilizado, destinado à 

obtenção de superfícies de revolução pela ação de uma ferramenta monocortantes. Neste 

processo, a ferramenta penetra no material que, submetido a um movimento rotativo uniforme 

ao redor de um eixo, permite a retirada contínua do material superficial da peça (CUNHA, 

2012).  
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A velocidade de corte (Vc) neste processo é a velocidade instantânea na qual a 

superfície não cortada de trabalho passa pela aresta de corte da ferramenta, geralmente 

expressa em unidade de distância por tempo (m/min). O avanço (f) é a distância percorrida 

pela ferramenta, na direção axial à cada revolução, expressa geralmente em unidade de 

distância por revolução (mm/rev) (TRENT, 2000). 

A profundidade de corte (p) é a espessura de metal removida da peça, medida na 

direção radial. O produto destes três termos citados nos dá a taxa de remoção de material, um 

parâmetro normalmente utilizado na medição da eficiência da operação de torneamento 

(TRENT, 2000). 

A taxa de remoção do material é calculada pela na Equação 2.1, onde, Vc é dado em 

mm/min, f  em mm/rev e p em milímetro, temos uma taxa de remoção em mm³/min. 

 

              (taxa de remoção de material)                                                                    (2.1) 

 

Por fim, a velocidade de avanço (Va) se dá pelo produto entre o avanço (f) e o 

número de rotações por minuto da máquina. Pode-se observar na Figura 2.4 os movimentos 

tratados acima, onde, na imagem, a profundidade de corte é representada por p, a velocidade 

de corte por v e o avanço por f. 

 

 

Figura 2.4 – Torneamento de uma peça cilíndrica. Fonte: GROOVER, 2014. 
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2.3.2 Materiais para ferramentas de corte 

A seleção da ferramenta de corte para o processo de usinagem deve ser realizada 

levando em conta tanto as propriedades do material trabalhado, quanto o regime de corte que 

serão adotados no processo. A escolha indevida da ferramenta de corte ideal para o processo 

pode gerar um desgaste prematuro da mesma, vibrações no processo e formação de gume 

postiço (JAYARAMAN, 2014). 

Para uma avaliação de quais materiais poderiam servir de maneira adequada como 

ferramenta de corte, devemos determinar as características mais importantes requeridas pelas 

ferramentas de corte (GROOVER, 2010). 

 Tenacidade: as ferramentas de corte não podem sofrer fraturas durante o processo de 

usinagem. Sendo esta a capacidade do material de absorver energia sem falhar, geralmente é 

caracterizada por uma combinação entre ductilidade e resistência mecânica. 

 Dureza a quente: como as ferramentas de corte podem trabalhar à elevadas temperaturas 

devido o atrito da região, o material deve manter suas características mecânicas à altas 

temperaturas. 

 Resistência à abrasão: o material da ferramenta de corte deve não ser apenas duro como 

deve ter bom acabamento superficial para reduzir o atrito entre ferramenta e peça. Desta 

forma, é necessário um material capaz de resistir ao desgaste. 

 Estabilidade química: como o processo de usinagem gera altas temperaturas na interface 

ferramenta peça, é importante levar em consideração a possibilidade de ocorrência de uma 

reação química entre os dois materiais, ocasionando em uma troca de elementos químicos 

entre as partes. 

Para um processo de usinagem deve-se escolher o material da ferramenta de corte 

com base nos parâmetros do processo que serão adotados. Deve-se saber que materiais com 

maior resistência à abrasão são mais recomendados à maiores velocidades de corte e que para 

maiores avanços necessita-se de materiais mais tenazes, evitando-se assim o desgaste 

excessivo da ferramenta (ASM, 1990). A Figura 2.5 demonstra a evolução dos materiais para 

ferramentas de corte e da velocidade de corte ao longo dos anos, através da imagem se nota 

como o avanço tecnológico das ferramentas de corte permite a utilização de velocidades de 

corte cada vez maiores (CIMM, 2019). 
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Figura 2.5 – Evolução dos materiais para ferramentas de corte e da velocidade de corte ao 

longo dos anos. Fonte: CIMM, 2019, modificado. 

 

2.3.3 Usinabilidade das ligas de Alumínio 

A usinabilidade de um material muitas vezes é simplificada como sendo apenas uma 

propriedade do material a ser trabalhado. Entretanto, existem diversas variáveis envolvidas no 

processo que podem afeta-la, dentre elas: o material e geometria da ferramenta de corte 

utilizado, os parâmetros de corte, a atmosfera do processo de usinagem, as condições de corte 

etc (TRENT, 2000).  

             Devido à grande diversidade das ligas de alumínio, os parâmetros de corte para a 

usinagem devem ser bem selecionados para garantir uma boa qualidade final da peça sem o 

desgaste excessivo da ferramenta de corte (CUNHA, 2012). Durante a usinagem, com e sem o 

uso de fluidos de corte, a taxa de avanço é o fator mais significativo, que afeta a taxa de 

remoção de material, seguida pela profundidade de corte e pela velocidade de corte (SOREN 

et al., 2019). 

As propriedades mais importantes das ligas de alumínio com relação ao 

comportamento delas durante a usinagem estão listadas a seguir (BARBOSA, 2014):  

Densidade: devido sua baixa densidade em relação aos aços e ao latão, o alumínio e 

suas ligas permitem ao operador trabalhar com maiores velocidades de corte sem o desgaste 

excessivo da ferramenta. Além disto, devido aos menores esforços inerciais, pode-se garantir 

um melhor acabamento superficial. Por fim, o aproveitamento de material na usinagem deste 
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material pode ser até três vezes maior se comparado ao latão, sendo assim gerando menores 

custos por peça.  

Ponto de fusão: como estas ligas possuem pontos de fusão relativamente mais baixos, 

situados entre 650 e 700 °C, a temperatura de corte deve ser muito bem avaliada, pois caso se 

aproxime do ponto de fusão do material trabalhado pode ocorrer a soldagem do cavaco com a 

ferramenta de corte, para que este tipo de problema seja evitado recomenda-se a utilização de 

fluidos de corte para refrigeração, remoção do cavaco e redução do atrito (MACHADO et al., 

2011). 

Módulo de elasticidade: devido aos baixos módulos de elasticidades das ligas de 

alumínio, alguns cuidados devem ser tomados a fim de evitar distorções e erros dimensionais 

nas peças usinadas, dentre estes: 

 Utilizar menores avanços, diminuindo as forças sobre a peça. 

 Fixar a peça usinada evitando a flexão da mesma. 

 Utilizar ferramentas de corte com geometria adequada. 

 Evitar o aperto excessivo na fixação, diminuindo o risco de amassamentos e deformações 

na peça. 

Condutibilidade térmica: a alta condutividade térmica destas ligas permite uma 

dissipação mais rápida do calor gerado na usinagem, permitindo dessa forma o uso de 

velocidades de trabalho mais elevadas. 

Coeficiente de dilatação térmica: por possuírem um alto coeficiente, deve-se ter 

cautela para evitar erros dimensionais na peça final. 

Coeficiente de atrito: o alto coeficiente de atrito do alumínio resulta em uma redução 

do ângulo de cisalhamento durante o corte, desta forma, há um aumento na energia necessária 

para que ocorra o destacamento do cavaco. Esse fenômeno se agrava se o cavaco for contínuo. 

A utilização de fluídos de corte e de dispositivos de quebra de cavacos se torna recomendado 

para melhorar as condições de corte (BARBOSA, 2014). 

O alumínio, se comparado com outros materiais, é de fácil usinagem, entretanto, 

como existe uma ampla faixa de ligas de alumínio, é preciso estudar os detalhes e 

comportamento de cada uma durante o processo de usinagem para garantir que sejam 

determinados parâmetros de corte adequados (GONÇALVES, 2012). 
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2.3.4 Fluídos de Corte 

Na usinagem a utilização de fluidos de corte, quando bem selecionados, trazem ao 

processo um aumento de produtividade e/ou redução de custos (MACHADO et al., 2011). Os 

fluídos de corte são responsáveis pela diminuição do atrito na superfície de corte, pelo auxílio 

da remoção do cavaco, pela refrigeração a altas velocidades de corte e pela proteção da 

máquina-ferramenta e da peça contra oxidação, gerando assim uma melhora na qualidade 

superficial da peça final e ainda um prolongamento da vida útil da ferramenta de corte 

(SAIKIRAN et al., 2019). 

Uma avaliação prévia dos parâmetros de corte e dos materiais trabalhados é essencial 

na escolha do fluído adequado. Na utilização de processos de usinagem a velocidades de corte 

mais baixas existe um menor aumento de temperatura enquanto o atrito entre ferramenta e 

peça é mais elevado necessitando-se assim de um fluído que prioritariamente lubrifique a 

região, geralmente fluídos à base de óleo são mais recomendados nestes casos, já na usinagem 

à velocidades mais altas este quadro se inverte, existem temperaturas altas com um baixo 

atrito na interface ferramenta-superfície, necessitando de um fluído que se adeque à isto, em 

geral fluidos à base de água (MADANCHI et al., 2019). 

Apesar da utilização de fluidos de corte estar se estabelecendo cada vez mais no 

mercado devido todas as suas vantagens e benefícios à peça e à ferramenta de corte, a 

utilização destes ocasiona em custos associados à aquisição, preparo, armazenamento, 

controle em serviço e descarte. Sendo assim, não se deve desconsiderar realizar o processo de 

usinagem à seco, podendo reduzir os custos no processo e o impacto ambiental, decorrente do 

descarte (MACHADO et al., 2011). 

 

2.4 Tensões residuais 

As tensões residuais se caracterizam por estar presente em um material independente 

de forças externas ou gradientes de temperatura, permanecendo em equilíbrio em seus 

arredores. O tema é frequentemente discutido devido a grande influência que estas podem 

exercer sobre as propriedades mecânicas do material quando este for submetido à 

carregamentos externos. As tensões residuais são geradas a partir de quase todo processo de 

fabricação mecânico (BHADESHIA, 2002). 
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As tensões residuais em uma estrutura podem influenciar em diversos aspectos da 

mesma, podendo alterar a resistência à fadiga, o limite de ruptura, e até na resistência à 

corrosão. Dessa forma, o estudo da tensão residual é de grande importância no 

dimensionamento de componentes mecânicos (VALICEK et al., 2019). 

Podem-se classificar as tensões residuais em três tipos: 

 Tipo 1: tensões residuais macro, são constantes em magnitude e direção por grandes áreas, 

através de vários grãos do material e estão em equilíbrio sobre a maior parte da superfície. 

Qualquer interferência no equilibro de força e momento na parcela do material contendo 

tensões do tipo 1 poderá ocasionar variação em suas dimensões. 

 Tipo 2: são micro tensões residuais quase constantes em magnitude e direção através de 

áreas microscópicas de um grão ou partes do material.  

 Tipo 3: são tensões residuais submicroscópicas, não são constantes em magnitude e 

direção e se dão em áreas do material equivalentes à distâncias atômicas, dentro dos grãos. 

Caso seu equilíbrio seja perturbado não seria possível observar qualquer alteração 

dimensional macroscópica. 

Geralmente, a superposição dos três tipos de tensão residual (TR) determina a tensão 

residual total, que está atuando em um material, conforme descrito na Equação 2.2 

(MACHERAUCH, 1987). 

 

σ 
TR

 = σ 
TR,I 

+ σ 
TR, II 

+ σ 
TR, III

                                                                                                (2.2) 

 

2.4.1 Métodos de medição de tensão residual 

As medições das tensões residuais de um material podem ser realizadas a partir de 

dois tipos diferentes de métodos, os destrutivos e os não-destrutivos. Das técnicas destrutivas 

as mais utilizadas são o furo cego, a amostragem e a remoção de camadas, enquanto dos não 

destrutivos temos as técnicas de difração incluindo a difração de raios-X e a difração de 

nêutrons (UMAPATHI et al., 2019). A Figura 2.6 apresenta alguns dos métodos mais 

utilizados de medição das tensões residuais. 
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Figura 2.6 – Métodos de medição de tensão residual. Fonte: TURAN et al., 2018, modificado. 

 

Os métodos destrutivos são caracterizados por ocasionarem destruição total ou 

parcial da amostra, podendo inviabilizar a utilização do componente mecânico. Geralmente, 

estes métodos se baseiam na medição do estado inicial de tensões nas vizinhanças do local 

onde a medição é realizada, seguida de uma alteração física da amostra; a exemplo do caso do 

furo cego no qual se realiza a furação da peça; seguida de uma nova medição das tensões, 

calcula-se as tensões através da diferença dos estados inicial e final (KANDIL et al., 2001). 

Os métodos não-destrutivos são caracterizados por não causarem alteração na forma 

e dimensões originais da peça. Estes métodos geralmente se baseiam nas deformações 

elásticas do material policristalino para medir as tensões internas da peça. Dos métodos mais 

comuns, a difração de raios-X permite a medição de tensões superficiais do material até cerca 

de 30 µm, sem a técnica associada de remoção de camadas (que a torna semi-destrutiva, pois 

remove eletroliticamente camadas da amostra, permitindo a obtenção de perfis de tensões em 

profundidade), já o método de difração de nêutrons pode alcançar até 100 mm dependendo do 

material analisado (KANDIL et al., 2001). 

 

2.4.2 Difração de raios-X 

A técnica de medição de tensões residuais por difração de raios-X se baseia na 

propriedade de deformação elástica dos materiais policristalinos. As deformações causam 
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mudanças no espaçamento entre os planos cristalinos do estado inicial de equilíbrio ao estado 

perturbado, correspondendo à tensão aplicada. No processo por difração de raios-X, um feixe 

de raios-X de alta energia incide sobre o material e é difratado pelos planos cristalinos 

segundo a lei de Bragg (KANDIL et al., 2001). A Figura 2.7 demonstra o fenômeno da 

difração dos raios-X. 

 

 

Figura 2.7 – Princípio da medição por raios-X. Fonte: CALLISTER, 2007, modificado. 

 

A técnica mais utilizada é o método do sen²ѱ, que consiste na medição das posições 

dos picos de difração do feixe incidente em relação à superfície do material analisado 

(CALDAS et al., 2010). 

O método de difração de raios-X para a medição de tensões nos planos cristalinos se 

baseia na lei de Bragg, apresentada na Equação 2.3, onde   é o comprimento de onda dos 

raios-X, d a distância interatômica entre os planos cristalinos,   é o ângulo de difração e n a 

ordem de difração (AHMED et al., 2018). 

 

                                                                                                                                 (2.3) 

 

Desta forma, para um feixe de raios-X constante, ou seja, valores de n e   constantes, 

o ângulo de difração será modificado exclusivamente pela distância d entre os planos. A 

Figura 2.8 exemplifica esta variação (LU, 2002). 
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Figura 2.8 – Distância interplanar variando devida a aplicação de tensão. Fonte: LU, 2002, 

modificado. 

 

A deformação dos planos cristalinos pode ser expressa pela Equação 2.4, que 

representa a diferença entre a distância inicial e final entre os planos cristalinos, onde d0 é a 

distância livre de tensões e d a distância tensiona e deformada. 

 

  
    

  
 
  

  
                                                                                                                    (2.4) 

 

A partir da derivação da lei de Bragg em relação ao ângulo de difração tem-se a 

Equação 2.4. 

 

    
 

 
                                                                                                                (2.5) 

 

Substituindo na Equação 2.4 as parcelas de distância pela Equação 2.3 com o d 

isolado tem-se a Equação 2.6. 

 

    
 

 
                                                                                                             (2.6) 
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Substituindo a Equação 2.5 na Equação 2.4; 

 

  
 
 

 
                 

  

      

                                                                               (2.7) 

 

Onde ε é a deformação na direção perpendicular aos planos atômicos que difratam os 

feixes de raios-X,    é o ângulo do pico de difração medido em uma amostra isenta de tensões 

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

rede cristalina isenta de tensões (CINDRA FONSECA et al., 2017). 

Além da Lei de Bragg a tensometria por difração de raios-X se baseia também na 

teoria da elasticidade dos materiais sólidos, a Lei de Hooke, expressa nas Equações 2.8, 2.9 e 

2.10, onde, E é o módulo de elasticidade do material, σ é a tensão principal, v é o módulo de 

Poisson e ε a deformação principal, os índices representam as direções principais. 

 

   (
  

 
)   (

     

 
)                                                     (2.8) 
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)                                                      (2.9) 
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)   (

     

 
)                                                                                                         (2.10) 

Para adequação ao real estado de tensões, se torna mais simples a utilização de 

coordenadas polares, estas estão expressas na Figura 2.9.  

 

Figura 2.9 – Sistema de coordenadas polares. Fonte: AHMED, 2018. 
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 O ângulo   é chamado de ângulo polar, e representa o ângulo de deslocamento do 

difratômetro ao redor da superfície da amostra. Enquanto o ângulo ѱ é chamado de ângulo 

azimutal e representa o ângulo normal entre o plano formado pelos feixes incidentes e 

difratados e o plano paralelo à superfície da amostra. Podemos determinar a deformação na 

direção desejada a partir da Equação 2.11 (CINDRA FONSECA et al., 2017). 

 

     (
   

 
) (     

        
  )        

 

 
(        )                                    (2.11) 

 

 Assim, definindo a tensão perpendicular à superfície da amostra nula (σ3), e 

transformando a base          
        

  , pode-se alterar a Equação 2.11 para chegar 

na Equação 2.12. 

 

     (
   

 
)       

   
 

 
(     )                                                                             (2.12) 

 

Fixando ângulo polar  , a diferença entre as deformações em duas direções segundo 

o ângulo azimutal ѱ, é demonstrado pela Equação 2.13. 

 

 (    )   (    )  (
   

 
)  (               )                                                                 (2.13) 

 

Assim, a tensão    é expressa pela Equação 2.14: 

 

    
 

   

 (    )  (    )

               
                                                                                                                            (2.14) 

 

Substituindo a Equação 2.13 na Equação 2.14 chega-se à Equação 2.15.  

 

     
 

   
        

     
      

               
                                                                                                       (2.15) 
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 Substituindo o termo 
           

               
  pelo coeficiente (m) encontrado, pode-se obter por 

fim a Equação 2.16 (CINDRA FONSECA et al., 2017). 

 

     
 

   
                                                                               (2.16) 

 

 

 Assim, se torna necessário medir o ângulo   para vários ângulos ѱ e com estes 

valores plotar um gráfico de    por sen²ѱ. A partir do gráfico plotado na Figura 2.10, pode-se 

realizar uma regressão linear e encontrar o coeficiente angular m. 

 

Figura 2.10 – Relação entre    e sen²ѱ. Fonte: CINDRA FONSECA, 2000. 

 

2.5 Qualidade superficial 

 Cada vez mais o acabamento superficial de peças manufaturadas tem se tornado um 

importante indicador de qualidade na indústria. Desta forma, é de grande relevância a 

capacidade de controlar e prever a influência dos parâmetros de corte na qualidade superficial 

obtida nas peças usinadas (TORRES et al., 2015).  

 A qualidade superficial de uma peça pode ser medida pela rugosidade, que é 

composta de irregularidades finas ou de erros microgeométricos, podendo variar com base em 

diversos parâmetros do processo de fabricação, dentre eles, máquina-ferramenta, propriedades 

do material usinado, geometria e material da ferramenta e dos parâmetros de corte 

(HAMMES et al., 2016). 
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 O comprimento da amostragem (Le) é definido como o comprimento na direção do 

eixo X, utilizado para medir e identificar as irregularidades do perfil avaliado. O comprimento 

de avaliação (Lm) é definido como o comprimento total que será utilizado para a medição de 

rugosidade, contendo mais de um Le, é recomendada a utilização de um Le igual a um quinto 

do comprimento Lm (MACHADO et al., 2011).  

 É necessário que sejam descartadas as medições realizadas nos comprimentos Lv e 

Ln, que correspondem aos trechos onde o apalpador atinge a velocidade de medição e sua 

parada, respectivamente, como mostrado na Figura 2.11. 

 

 

Figura 2.11 – Definição dos comprimentos no processo de medição de rugosidade. Fonte: 

ABNT NBR 6405, 1988. 

 

 O sistema de medição da linha média M determina que, para a análise de rugosidade 

de uma superfície, deve-se traçar uma reta paralela à direção dos comprimentos de medição 

em que a diferença entre áreas acima e abaixo dela seja nula, a partir desta reta, pode-se 

determinar as alturas de pico e vale para o processo de medição de rugosidade (ABNT NBR 

4287:2002). 

 Um dos parâmetros utilizados para se medir a rugosidade é a Rugosidade Média (Ra), 

que é calculado através da Equação 2.17 e conforme demonstrado na Figura 2.12 (ABNT 

NBR 4287:2002).  
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Figura 2.12 – Rugosidade média. Fonte: FERNANDES, 2017. 

 

   
 

 
∫   ( )   
  

 
                                                                                            (2.17) 

 

Onde: 

Ra = rugosidade média (µm) 

   = comprimento analisado (mm) 

Z(x) = distância da linha média (mm) 

 

 O parâmetro Ra é um dos parâmetros mais utilizados para avaliação da amplitude da 

rugosidade, tendo em vista que este fator, além de ser medido por instrumentos mais simples, 

pode ser utilizado para detectar alterações no processo de fabricação, em especial o desgaste 

da ferramenta de corte (MACHADO et al., 2011). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Material 

 Para o presente trabalho, foi utilizada uma liga de alumínio AA6351 extrudada, 

fornecida em forma de barra redonda de diâmetro de 51 mm. A composição química e as 

propriedades mecânicas estão apresentadas nas Tabelas 3.1 e 3.2. A dureza das amostras foi 

medida no Laboratório de Ensaios Não Destrutivos (LEND/UFF), por meio de um durômetro 

portátil MIC10 do fabricante GE Inspection Tecnologies. 

 

Tabela 3.1 – Composição química da liga AA6351 (em % de peso). 

Al Si Mn Fe Cu Mg Ti Zn Ga 

Balanço 1,00 0,63 0,19 0,06 0,64 0,02 0,02 0,02 

 

Tabela 3.2 – Propriedades mecânicas da liga AA6351. (Fonte: ASM, 1990 e o Autor) 

r (MPa) LE (MPa)  (%) Dureza(HB) 

250 150 20 88 

 

3.2 Preparação das amostras 

 Três amostras cilíndricas, de comprimentos e diâmetros semelhantes foram utilizadas 

para o estudo (Figura 3.1). O torneamento foi realizado em lados opostos de cada amostra, 

com o intuito de obter um comprimento usinado suficientemente longo, para que os efeitos de 

entrada e de saída da ferramenta de corte na peça não influenciassem nos parâmetros 

analisados. 
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Figura 3.1 – Desenho esquemático das amostras. 

 

3.3 Torneamento das amostras 

 O torneamento das amostras foi realizado no Laboratório de Pesquisa em Usinagem 

(LABUS) do CEFET/RJ. O processo de usinagem foi realizado em um torno MS-205X1000 

Nardini (Figura 3.2), com rotação máxima de 2500 rpm. 

 

 

Figura 3.2 – Torno MS-205X1000 Nardini. Fonte: NardiniSA 

 

 O processo de torneamento foi realizado com um inserto de metal duro do fabricante 

Kennametal de classificação KCK05B composto por um revestimento de camadas múltiplas 

de  TiCN-Al2O3-TiOCN, com características dimensionais descritas na Tabela 3.3. O 
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processo foi realizado tanto a seco quanto utilizando fluído de corte pelo método do jorro, foi 

utilizado óleo sintético da marca ME-2 solúvel em água. 

 

Tabela 3.3 – Dimensões do inserto Kennametal KCK05B (mm). Fonte: Kennametal. 

D L10 S Rε D1 

9,53 16,50 4,76 0,4 3,81 

 

 

Figura 3.3 – Características do inserto. Fonte: Kennametal 

 

 Cada amostra foi torneada em dois segmentos, A e B a fim de produzir repetibilidade 

do experimento, conforme mostrado na Figura 3.3. 

 

 

Figura 3.4 – Torneamento das amostras.  
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 Os parâmetros empregados no processo de torneamento foram determinados 

conforme o planejamento experimental, apresentado na Tabela 3.4, com avanços de 

0,125 mm/rot e 0,221 mm/rot, mantendo constantes a profundidade de corte (p) e a velocidade 

de corte (vc) em de 2 mm e 400 m/min, respectivamente.  

 

 A velocidade de corte foi calculada usando a Equação 3.1. 

   
     

    
                                                                                                                    (3.1) 

 Onde: 

 d = diâmetro das amostras (mm) 

 n = rotação do torno (rpm) 

 vc = velocidade de corte (m/min) 

  

Tabela 3.4 – Parâmetros de corte utilizados para o ensaio (p = 2 mm, vc = 400 m/min). 

Amostra f [mm/rot] Fluído de Corte 

1A 0,125 Seco 

1B 0,221 Seco 

2A 0,125 Jorro 

2B 0,221 Jorro 

3A 0,125 Jorro 

3B 0,221 Jorro 

 

3.4 Medição da rugosidade 

 As medições de rugosidade foram realizadas com a utilização do rugosímetro 

Surtronic25 da marca Taylor Hobson, do Laboratório de Metrologia Dimensional e 

Computacional (LMDC/UFF). 
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Figura 3.5 – Rugosímetro Surtronic25 da marca Taylor Hobson. Fonte: Taylor Hobson 

 

 Na medição de rugosidade, foram realizadas medidas em quatro pontos distintos das 

amostras torneadas rotacionando a mesma em 90º a cada medição. Este processo foi realizado 

para todas as superfícies torneadas, segundo a norma NBR 6405 (ABNT, 1988). Para a 

medição, foi utilizado um cut-off de 0,8 mm, ao longo de um percurso de medição de 4 mm, 

obtendo-se, desse modo, valores médios de cinco pontos de medição. O parâmetro analisado 

foi a rugosidade média (Ra). 

 

3.5 Medição das tensões residuais 

 As tensões residuais foram analisadas em um ponto, no centro do comprimento 

usinado (Figura 3.5), por difração de raios-X, pelo método do sen
2
, utilizando o analisador 

de tensões XStress 3000, da marca Stresstech disponibilizado pelo Laboratório de Análise de 

Tensões (LAT/UFF). A Tabela 3.5 apresenta os parâmetros utilizados nas medições. 

 

 

Figura 3.6 – Medição de tensão residual na superfície da amostra. 



29 

Tabela 3.5 – Parâmetros de medição do analisador de tensões. 

Diâmetro do colimador (mm) 2 

Ângulo de incidência 2  (°) 148,52 

Ângulos de inclinação (ψ) (°) 0, 18, 27, 33, 45 

Radiação CrKβ 

Comprimento de onda λ (Å) 2,0848 

Plano de difração (hkl) (311) 

Corrente (mA) 4,7 

Tensão (kV) 25 

 

 

3.6 Medição da força de usinagem 

 A medição das forças envolvidas na usinagem das amostras foi realizada pelo 

dinamômetro do fabricante Kistler de modelo 9257BA (Figura 3.6). O instrumento é capaz de 

medir a força de penetração, força de corte e força de avanço impostos na ferramenta de corte, 

o equipamento grava dados cada 0,001 segundo. 

 

 

Figura 3.7 – Dinamômetro Kistler 9257BA. Fonte: Kistler 

 A força de usinagem (Fu) foi calculada como resultante das forças de avanço (Fy), de 

penetração (Fz) e de corte (Fx) através da Equação 3.2: 

 

   √                                                     (3.2) 
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3.7 Análise estatística 

 A análise estatística dos resultados foi feita através do método de Análise de 

Variância (ANOVA), um teste utilizado para verificar a influência da variação de fatores 

independentes nas variáveis avaliadas pelo estudo, ou variáveis dependentes. No presente 

trabalho foi realizado um planejamento fatorial completo, que se baseia em realizar todas as 

combinações com os fatores variados. Desta forma, com a variação do avanço da ferramenta 

de corte e da utilização de fluído de corte foram necessários quatro (2²) trechos torneados para 

avaliação, ainda, foram feitas réplicas de dois dos trechos usinados. 

 Para a validação das análises pela ANOVA, foram realizados testes de normalidade 

dos resíduos das variáveis dependentes, onde foram avaliados através dos testes de Shapiro-

Wilk e Kolmogorov-Smirnov os valores-p associados, sendo este o nível de significância para 

o qual se rejeita a hipótese-nula. Para valores-p acima de 0,05 pode-se assumir a hipótese de 

distribuição normal, permitindo a utilização do método ANOVA. 

 Além disto, foram realizados testes para as variâncias associadas, o teste serve para 

garantir que a análise da ANOVA seja válida, e consiste na verificação da homogeneidade das 

variâncias calculadas. No presente trabalho, adotou-se um valor-p mínimo de 0,05 para a não 

rejeição da hipótese-nula. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Força de Usinagem 

 Foi calculada a média das forças de usinagem de cada amostra torneada utilizando o 

total de 1000 medições para cada canal, os resultados são apresentados na Figura 4.1. 

 

 

 

Figura 4.1 – Forças de usinagem resultantes das amostras torneadas. 

 

 Pela análise do gráfico é possível perceber que a variação do avanço de 0,125 mm/rot 

para 0,221 mm/rot gerou um crescimento significativo na força de usinagem, conforme era 

esperado para o processo e coerente com o observado por Gonçalves (2012). Entretanto, não 

se pode observar uma variação significativa na força resultante do processo com e sem 

utilização de fluídos de corte.  
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4.1.1 Análise estatística - Forças de Usinagem 

 Nas Tabelas 4.1 e 4.2 constam os resultados para a análise dos testes de normalidade 

dos resíduos e homogeneidade das variâncias para os resultados de forças de usinagem 

medidos. Os valores-p acima de 0,05 validam a utilização de uma análise pelo método 

ANOVA. 

 

Tabela 4.1 – Teste de normalidade dos resíduos para as forças resultantes. 

Teste de Normalidade dos Resíduos Valor-p 

Kolmorogov-Smirnov 0,200 

Shapiro-Wilk 0,811 

 

Tabela 4.2 – Teste de homogeneidade para as variâncias das forças resultantes. 

Teste de homogeneidade das  variâncias Valor-p 

Cochran C 0,334 

 

 Como os valores observados nos dois testes são validados e indicam a não rejeição 

da hipótese nula, pode-se seguir com a análise das variâncias. Com isto, foi realizado um 

estudo para entender o impacto da variação de cada parâmetro de corte nos resultados de força 

de usinagem, os resultados são demonstrados na Tabela 4.3. 

 

Tabela 4.3 – Tabela da análise das variâncias para forças resultantes. 

Parâmetro Soma dos Quadrados 
Graus de 

liberdade 
Valor-p 

Avanço 10085 1 0,0154 

Fluido 133 1 0,4576 

Avanço*Fluido 113 1 0,4884 

 Para os resultados calculados pelo método da ANOVA, quanto menor for o valor-p 

obtido maior significância o parâmetro tem sobre o resultado avaliado. Pela análise da Tabela 

4.3 observa-se que o avanço teve uma maior influência sobre os resultados obtidos, enquanto 
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a utilização do fluído de corte possui pouca relevância. Os gráficos observados nas Figuras 

4.2 e 4.3 foram obtidos através do software Statistica. 

 

 

Figura 4.2 – Efeito da variação do avanço na força resultante de usinagem. 

 

 A Figura 4.2 demonstra pelo teste da ANOVA que com o aumento do avanço a força 

resultante de usinagem também cresce, havendo uma influência direta do parâmetro de corte 

no resultado, este tipo de variação da força resultante já era esperado para um aumento do 

avanço e coincide com os resultados obtidos por Gonçalves (2012) e se deve pelo aumento da 

taxa de remoção do material, sendo necessária uma maior força de usinagem para que o 

processo seja realizado. 
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Figura 4.3 – Efeito da variação da utilização de fluído de corte na força de usinagem. 

 

 Por fim, a Figura 4.3 demonstra a influência da utilização de fluído de corte na força 

de usinagem, assim como era esperado pela análise dos valores-p, o parâmetro não provocou 

uma variação significativa nos resultados avaliados, obtendo uma reta de inclinação nula. 

 

4.2 Tensões Residuais 

 Os resultados das análises das tensões residuais estão apresentados na Tabela 4.4 e 

Figura 4.4 e a apresentam os valores medidos em cada amostra e seus respectivos erros 

associados. 

Tabela 4.4 – Tensões residuais nas amostras. 

Amostras 
Parâmetros de Corte Tensão Residual (MPa) 

Avanço (mm/rot) Fluido de Corte Longitudinal Tangencial 

1A 0,125 Seco 55   3 40   1 

1B 0,221 Seco 110  1 125   12 

2A 0,125 Jorro 35   1 30   4 

2B 0,221 Jorro 80   14 95   7 

3A 0,125 Jorro 50   11 130   1 

3B 0,221 Jorro 80   1 -5   1 
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Figura 4.4 – Tensão residual nas amostras torneadas. 

 

 A comparação das amostras usinadas com e sem a utilização de fluido de corte para 

ambos valores de avanço permite observar que os fluídos de corte são responsáveis por uma 

redução nos valores de tensão residual longitudinal, pois eles contribuem para a refrigeração 

da superfície torneada, reduzindo a geração de calor.  

 Avaliando a variação do avanço nota-se que, tanto para as amostras usinadas a seco 

quanto com jorro, o aumento do avanço de 0,125 mm/rot para 0,221 mm/rot ocasionou um 

aumento das tensões residuais longitudinais, o que pode ser explicado pela maior taxa de 

deformação plástica e maior quantidade de calor gerado, consequentemente, tensões residuais 

mais trativas. 

 As tensões residuais tangenciais apresentam um comportamento inesperado e 

heterogêneo. A análise das tensões residuais tangenciais nas amostras 1 e 2 permitem 

observar que os valores se tornam menos trativos com a utilização de fluidos de corte, 

enquanto que o maior avanço gera um aumento crescente nas tensões residuais. Apesar disso, 

amostra 3 apresentou comportamento diferente deste. 
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4.2.1 Análise estatística – Tensões Residuais Longitudinais 

Nas tabelas 4.5 e 4.6 constam os resultados da análise dos testes de normalidade dos 

resíduos e homogeneidade das variâncias para os resultados de tensões residuais 

longitudinais. Os valores-p acima de 0,05 validam a utilização de uma análise pelo método 

ANOVA. 

 

Tabela 4.5 – Teste de normalidade dos resíduos para as tensões residuais longitudinais. 

Teste de normalidade dos resíduos Valor-p 

Kolmorogov-Smirnov 0,200 

Shapiro-Wilk 0,822 

 

Tabela 4.6 – Teste de homogeneidade para as variâncias das tensões residuais longitudinais. 

Teste de homogeneidade das  variâncias Valor-p 

Cochran C 0,356 

 

 Os valores observados nos dois testes são válidos e indicam a não rejeição da 

hipótese nula, pode-se seguir com a análise das variâncias. Sendo assim, foi realizado um 

estudo para entender o impacto da variação de cada parâmetro de corte nos resultados de 

tensões residuais longitudinais, os resultados são demonstrados na tabela 4.7. 

 

Tabela 4.7 – Tabela da análise das variâncias para tensões residuais longitudinais. 

Parâmetro Soma dos Quadrados 
Graus de 

liberdade 
Valor-p 

Avanço 2581 1 0,0199 

Fluido 481 1 0,0947 

Avanço*Fluido 85 1 0,3322 
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 Analisando os resultados dos valores-p para o método da ANOVA, percebe-se que a 

utilização de fluido de corte teve uma menor significância nos resultados obtidos de tensões 

residuais longitudinais, e como seu valor é superior a 0,05 espera-se uma faixa de erros 

bastante considerável. 

 Além disto, o parâmetro avanço possui um valor-p muito inferior a 0,05, portanto, 

espera-se que ele tenha grande significância nas variações de tensão residual longitudinal com 

erros relativos pequenos, podendo-se definir melhor a influência deste parâmetro de corte na 

geração de tensões residuais longitudinais. 

 Na Figura 4.5 pode-se observar a variação da tensão residual longitudinal com 

relação à utilização de fluído de corte. Com a utilização do método do jorro há uma 

diminuição no valor absoluto de tensões obtidas, de 80 MPa chegando à valores em torno de 

60 MPa, esta redução é esperada devido à capacidade do fluído de reduzir as temperaturas do 

processo de usinagem, além de lubrificar a superfície garantindo uma remoção do cavaco 

mais eficiente. Conforme esperado pela análise do valor-p, foi obtido um trecho concomitante 

significativo entre as barras de erro, demonstrando que existe uma grande variabilidade nos 

resultados. 

 

 

Figura 4.5 – Efeito da variação da utilização de fluído de corte na tensão residual longitudinal. 
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 Pela análise da Figura 4.6, é observada uma tendência crescente das tensões residuais 

longitudinais com o incremento do avanço de 0,125 mm/rot para 0,221 mm/rot, isto se deve, 

pois um aumento no avanço ocasiona em uma maior geração de calor na superfície, gerando 

tensões residuais mais trativas na superfície da amostra torneada.  

 Finalmente, como esperado pela análise do valor-p, o avanço tem grande 

significância nos resultados finais obtidos e seu erro é de magnitude suficientemente pequena 

para que haja uma boa confiabilidade nos resultados. 

 

 

Figura 4.6 – Efeito da variação do avanço na tensão residual longitudinal. 

 

4.2.2 Análise estatística – Tensões Residuais Tangenciais 

 Nas Tabelas 4.7 e 4.8 são apresentados os resultados da análise dos testes de 

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

residuais tangenciais. Os valores-p acima de 0,05 validam a utilização de uma análise pelo 

método ANOVA. 
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Tabela 4.8 – Teste de normalidade dos resíduos para as tensões residuais tangenciais. 

Teste de normalidade dos resíduos Valor-p 

Kolmorogov-Smirnov 0,166 

Shapiro-Wilk 0,934 

 

Tabela 4.9 – Teste de homogeneidade para as variâncias das tensões residuais tangenciais. 

Teste de homogeneidade das variâncias Valor-p 

Cochran C 0,647 

 

 Como pode-se observar na Tabela 4.10 os fatores analisados não tem significância 

suficiente para a realização de um teste ANOVA e por isto não se pode seguir com a análise 

estatística.  

 

Tabela 4.10 – Tabela da análise das variâncias para tensões residuais tangenciais. 

Parâmetro Soma dos Quadrados 
Graus de 

liberdade 
Valor-p 

Avanço 1875 1 0,514082 

Fluido 1587 1 0,544621 

Avanço*Fluido 3008 1 0,424221 

 

 Porém, se for realizada uma análise apenas correlacionando as amostras do grupo 1 e 

2, pode-se traçar os gráficos de influência da variação dos parâmetros de corte e é possível 

observar o resultado esperado para a análise de tensões residuais, conforme descrito por 

Zhang et al. (2011). 

 Como é observado na Figura 4.7, a utilização de fluidos de corte ocasiona em uma 

pequena redução das tensões residuais trativas, o que é um efeito direto da capacidade de 

refrigeração destes fluidos no processo de usinagem. 
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Figura 4.7 – Efeito da variação da utilização de fluído de corte na tensão residual tangencial. 

 

 Por fim, analisando a influência do avanço para as amostras usinadas a 0,125 mm/rot 

em relação às usinadas a 0,221 mm/rot observa-se um aumento significativo das tensões 

residuais tangenciais com um aumento do avanço, partindo de valores de aproximadamente 

35 MPa chegando à valores de 110 MPa, uma variação bastante significativa. 

 

 

Figura 4.8 – Efeito da variação do avanço na tensão residual tangencial. 
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4.3 Rugosidade 

 Na análise da rugosidade Ra foi feita uma média de todos os pontos e foi considerado 

que o valor médio é representativo de toda a superfície, a Tabela 4.11  e Figura 4.9 mostra os 

resultados obtidos nas medições. 

 

Tabela 4.11 – Rugosidade Ra nas amostras torneadas (μm). 

Amostra 
Rugosidade Ra 

Valor médio 
1 2 3 4 

1A 0,26 0,18 0,20 0,22 0,22   0,025 

1B 0,84 0,74 0,86 0,88 0,83   0,055 

2A 0,18 0,22 0,19 0,18 0,19   0,014 

2B 0,70 0,66 0,70 0,64 0,68   0,025 

3A 0,15 0,18 0,16 0,18 0,17   0,013 

3B 0,48 0,6 0,64 0,56 0,57   0,050 

 

Figura 4.9 – Rugosidade das amostras torneadas. 

 

 Os resultados apresentados indicam que há uma grande influência do avanço na 

rugosidade média final de cada superfície, isso tende a ocorrer devido a um aumento 
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significativo da vibração durante o processo, resultado coerente com o descrito por Torres et 

al. (2015). 

 A análise preliminar dos efeitos da utilização de fluídos de corte permite observar 

uma pequena diminuição da rugosidade média das amostras usinadas com um avanço de 

0,221 mm/rot com a utilização do fluído em relação ao processo a seco, para as amostras 

usinadas a 0,125 mm/rot não se nota uma grande variação, este efeito se deve à maior geração 

de calor na superfície com a utilização de um maior avanço ocasionando em irregularidades 

superficiais devidas à dilatação do material torneado. 

 

4.3.1 Análise estatística – Rugosidade Ra 

As Tabelas 4.11 e 4.12 apresentam os resultados da análise dos testes de normalidade 

dos resíduos e homogeneidade das variâncias dos resultados de tensões residuais 

longitudinais. Os valores-p acima de 0,05 validam a utilização de uma análise pelo método 

ANOVA. 

 

Tabela 4.12 – Teste de normalidade dos resíduos para a rugosidade média. 

Teste de normalidade dos resíduos Valor-p 

Kolmorogov-Smirnov 0,200 

Shapiro-Wilk 0,174 

 

Tabela 4.13 – Teste de homogeneidade para as variâncias da rugosidade média. 

Teste de homogeneidade das  variâncias Valor-p 

Cochran C 0,254 

 

 

 Como os valores observados nos dois testes são validados e indicam a não rejeição 

da hipótese nula, pode-se seguir com a análise das variâncias. Foi realizado o teste da 

ANOVA para entender o impacto da variação de cada parâmetro de corte nos resultados de 

rugosidade média, os resultados são demonstrados na Tabela 4.14. 
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Tabela 4.14 – Tabela da análise das variâncias para rugosidade média. 

Parâmetro Soma dos Quadrados 
Graus de 

liberdade 
Valor-p 

Avanço 0,366800 1 0,007283 

Fluido 0,019683 1 0,114194 

Avanço*Fluido 0,009296 1 0,204717 

 

 Pela análise dos valores-p obtidos pelo método da ANOVA, espera-se encontrar uma 

grande significância do avanço nas medições de rugosidade média obtidas, enquanto a 

utilização do fluído de corte irá exercer uma pequena influência. 

 Através da Figura 4.9 pode-se notar que o avanço é a variável que tem maior 

influência sobre a qualidade superficial final da amostra, um aumento no avanço de 

0,125 mm/rot para 0,221 mm/rot ocasionou em um aumento de 0,2 μm para cerca de 0,75 μm 

na rugosidade, este resultado reforça o que já havia sido observado por Gonçalves (2012). 

 

 

Figura 4.10 – Efeito da variação do avanço na rugosidade média. 

 

 O efeito da utilização de fluídos de corte tem menor impacto sobre os resultados 

obtidos, como pode ser observado na Figura 4.10, apesar disso, há uma pequena diminuição 
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nos valores de rugosidade média, de 0,52 μm para 0,4 μm, quando o método do jorro é 

utilizado. 

  

 

Figura 4.11 – Efeito da utilização de fluído de corte na rugosidade média. 

 

 Como pode ser observado pela Tabela 4.11 e na Figura 4.10, com o avanço de 

0,125 mm/rot notou-se uma menor significância da utilização de fluído de corte no resultado 

final de rugosidade, enquanto para o avanço de 0,221 mm/rot a utilização do fluido de corte 

no processo de torneamento demonstra menores resultados de rugosidade. Portanto, este 

parâmetro de corte tem maior influência na rugosidade quando a amostra é usinada a 

condições mais severas, isso se deve à capacidade do fluido de corte de facilitar a remoção de 

cavaco além de resfriar a interface ferramenta-peça, evitando a formação de gume postiço. 
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5 CONCLUSÕES 

O presente trabalho, que teve como objetivo analisar a influência da variação de parâmetros 

de usinagem nas tensões residuais, qualidade superficial e forças de corte no torneamento de 

amostras de liga de alumínio AA6351, permite as seguintes conclusões: 

1. O aumento do avanço tem grande influência na força de usinagem, gerando um 

comportamento crescente do seu valor, enquanto que a utilização de fluído de corte 

não mostrou uma influência significante na força de usinagem. 

2. As tensões residuais originadas no torneamento das amostras foram 

predominantemente trativas em todas as condições de usinagem. 

3. O aumento do avanço gerou tensões residuais mais trativas, sendo mais preponderante 

seu efeito nas tensões residuais longitudinais. 

4. A utilização de fluido de corte reduziu as tensões residuais em ambas as direções 

analisadas, mas sua influência foi pouco significativa. 

5. O avanço foi o parâmetro que mais influenciou a rugosidade, enquanto a utilização de 

fluídos de corte apenas teve significância em conjunto com a utilização avanço de 

0,221 mm/rot. 
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6 SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

Com o intuito de aprofundar mais o presente trabalho, seguem algumas sugestões de para 

estudos futuros: 

 Usinar as amostras com MQL, e analisar a sua influência na geração das tensões 

residuais, complementando este estudo. 

 Realizar a usinagem com parâmetros de corte mais severos a fim de analisar como a 

utilização do fluido de corte afetará nos resultados. 

 Usar insertos novos na usinagem de cada amostra para que seja descartada a influência 

do seu desgaste, e realizar a análise do desgaste dos insertos. 

 Analisar como a variação da velocidade de corte e da profundidade de corte pode 

influenciar as tensões residuais e a qualidade da superfície usinada. 
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