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RESUMO 

A dinâmica atual do mercado exige que os fabricantes de componentes usinados 

produzam com um elevado padrão de qualidade e em menor tempo, a fim de reduzir custos. 

Dentre os diversos processos de fabricação por usinagem existentes, o fresamento de topo 

configura-se como um dos mais empregados na indústria metalmecânica, por apresentar 

elevada versatilidade. Um dos principais fatores considerados para garantir a qualidade dos 

componentes mecânicos consiste na integridade superficial, determinada pelo acabamento 

superficial. As tensões residuais superficiais geradas pelos processos de fabricação têm também 

papel importante na vida em serviço dos componentes. Nesse contexto, o emprego de 

ferramentas de corte (insertos de metal duro) com diferentes recobrimentos pode impactar 

substancialmente na operação de fresamento de topo e, consequentemente, influenciar as 

características da superfície usinada. No presente trabalho, foi estudado o fresamento de topo 

do aço maraging 350 e comparados os estados de tensões residuais e de rugosidade das 

superfícies fresadas com insertos de metal duro recobertos com TiN-TiCN-TiN e com TiN-

TiCN-Al2O3. Todas as operações foram realizadas com aplicação de fluido de corte abundante. 

As tensões residuais foram medidas por difração de raios-X, pelo método sen²ψ, e comparadas 

com medições por Ruído Magnético Barkhausen (RMB). Os resultados apontaram que a 

usinagem com insertos revestidos com TiN-TiCN-Al2O3 produziu melhor acabamento 

superficial do que o fresamento realizado com ferramentas revestidas com TiN-TiCN-TiN, 

entretanto, gerou tensões residuais trativas na superfície usinada, o que não é benéfico para a 

vida em serviço do componente. 

Palavras-chave: Aço maraging; Fresamento; Tensões residuais; Difração de raios-X; Ruído 

Magnético Barkhausen; Recobrimento; Ferramenta de corte; Insertos. 
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ABSTRACT 

Current market dynamics requires manufacturers of machined components to produce parts 

with high quality and in less time, in order to reduce costs. Among the various existing 

machining manufacturing processes, end milling is one of the most used ones in the 

metalworking industry, due to its high versatility. One of the main factors considered to ensure 

the quality of mechanical components is the surface integrity, determined by the surface finish. 

Surface residual stresses generated by the manufacturing processes also play an important role 

in the service life of the components. In this context, the use of cutting tools (carbide inserts) 

with different coatings may substantially impact end milling operation and thus influence the 

machined surface characteristics. In the present work, end milling of maraging 350 steel was 

studied and residual stresses and roughness states were compared between surfaces milled with 

TiN-TiCN-TiN-coated carbide inserts and TiN-TiCN-Al2O3-coated carbide inserts. All the 

operations were performed with flooding cutting fluid application. The residual stress values 

were measured by X-ray diffraction, using the sen²ψ method, and they were compared with 

Magnetic Barkhausen Noise (MBN). The results showed that machining with TiN-TiCN-

Al2O3-coated inserts produced a better surface finish than milling performed with TiN-TiCN-

TiN-coated tools, however it generated tensile stresses on the machined surface, which is 

detrimental to the service life of the component.  

Keywords: Maraging steel; Milling; Residual stresses; X-ray diffraction; Magnetic Barkhausen 

Noise; Coating; Cutting tool; Inserts. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os aços maraging são amplamente empregados nas indústrias aeroespacial, naval e 

nuclear. Devido à sua excelente combinação de alta tenacidade à fratura e elevada resistência 

mecânica específica, além de boa soldabilidade e fácil tratamento térmico, esses aços são 

utilizados na fabricação de carcaças de mísseis, forjados aeronáuticos, componentes de foguetes 

e ultracentrífugas (HALL & SLUNDER, 1968; NUNES et al., 2015). Como esses componentes 

exigem alta qualidade superficial e dimensional, o estudo dos processos de usinagem aplicados 

a este material apresenta grande relevância para os setores mencionados. 

Os processos de fabricação por usinagem são empregados com o objetivo de produzir 

componentes que atendam aos requisitos do projeto de engenharia. Sabe-se que o desempenho 

em serviço das peças fabricadas está diretamente relacionado com as variáveis associadas ao 

processo de fabricação, tais como os parâmetros de corte empregados, os gradientes de 

temperatura gerados no material e a deformação plástica sofrida pelo componente usinado 

durante o processo. 

Os gradientes de temperatura e as deformações plásticas geradas durante o processo 

de usinagem introduzem tensões residuais na superfície da peça. Essas tensões influenciam 

substancialmente as características físicas e mecânicas dos componentes, principalmente a 

resistência à fadiga e a resistência à corrosão sob tensão (EL-AXIR et al., 2017). Dessa forma, 

faz-se crucial a seleção adequada dos parâmetros de corte empregados em uma operação de 

usinagem, já que a especificação das condições de corte resulta em diferentes propriedades a 

serem obtidas na superfície do componente usinado (MADARIAGA et al., 2016; TOMAZ et 

al., 2019). 

Um outro fator que afeta as características mecânicas das peças usinadas é o 

acabamento superficial. A rugosidade se faz determinante para o correto funcionamento de 

componentes mecânicos, visto que influencia características como resistências ao desgaste, à 

corrosão e à fadiga. Atualmente, o principal processo utilizado para conferir acabamento e 

qualidade superficial aos produtos consiste na retificação, que geralmente é realizada após a 

operação de usinagem de desbaste (ROWE, 2019). Entretanto, o emprego de diferentes tipos 

de insertos de metal duro usados no corte pode influenciar a rugosidade da superfície usinada, 

configurando um objeto de estudo de interesse para a indústria metalmecânica, uma vez que se 

busca reduzir o tempo de manufatura e cortar etapas que possam ser eliminadas do processo. 
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Apesar da importância, para a indústria, do estudo dos processos de fabricação por 

usinagem aplicados aos aços maraging, ainda existem poucos trabalhos relacionados ao tema. 

Tomaz (2019), por exemplo, estudou a influência dos parâmetros de corte e das técnicas de 

aplicação de fluido de corte nas tensões residuais e na qualidade da superfície usinada por 

fresamento de topo de aço maraging 300. Ele constatou que a usinagem com Mínima 

Quantidade de Lubrificação (MQL) é capaz de reduzir a força de usinagem, melhorar a 

qualidade da superfície e gerar tensões residuais mais compressivas na maioria das condições 

testadas. 

Assim, o presente trabalho tem por objetivo estudar a influência do emprego de 

diferentes ferramentas de corte (insertos de metal duro) nas tensões residuais e na qualidade da 

superfície usinada por fresamento de topo em aço maraging 350. Considerando que ainda 

existem poucos estudos relacionados a este tema na literatura, este trabalho vem contribuir para 

esta área de conhecimento. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 AÇOS MARAGING 

Os aços maraging configuram-se como ligas ferrosas quaternárias Ni-Co-Mo-Ti que 

apresentam elevada tenacidade à fratura (Figura 2.1) e uma excelente relação resistência/peso 

(SHA et al., 2012). Em contraste com a maioria dos outros aços, eles são endurecidos por uma 

reação que não envolve o carbono, e receberam este nome justamente devido ao seu mecanismo 

de endurecimento, que consiste na precipitação de compostos intermetálicos em uma matriz 

martensítica (mar) de baixo carbono, por meio dos tratamentos térmicos de solubilização e 

envelhecimento (aging) (TEWARI et al., 2000; SILVA & MEI, 2010; SIMM et al., 2017; 

TAN et al., 2018).  

 

 

Figura 2.1 – Tenacidade à fratura para diversos aços, em função do limite de escoamento 

(SILVA & MEI, 2010). 

 

Os primeiros aços maraging foram desenvolvidos no final da década de 1950, em 

pesquisas lideradas por Claurence Bieber e Raymond Decker, despertando grande interesse na 

indústria aeroespacial devido à excelente combinação de alta tenacidade à fratura e elevada 
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resistência em um material com boa soldabilidade e de fácil tratamento térmico 

(SHA et al., 2012). Na época, foram produzidos dois tipos de aço maraging: o 20% Ni e o 

25% Ni (FLOREEN, 1968).  

A liga que continha 25% Ni apresentou temperatura de início de transformação 

martensítica (Ms) abaixo da temperatura ambiente, devido ao alto teor de níquel, resultando em 

um aço com microestrutura essencialmente austenítica. Já a liga com 20% Ni apresentou 

microestrutura totalmente martensítica, porém possuía uma baixa razão entre tenacidade à 

fratura e dureza quando comparada a outros aços de alta resistência (BIEBER, 1979; 

INCO, 1979). 

Alguns anos mais tarde, estudos possibilitaram a redução do teor de níquel para 18% e 

adicionaram elementos de liga como Co, Mo e Ti aos aços maraging, com o objetivo de 

aprimorar suas propriedades mecânicas e facilitar o seu processamento. Assim, esses aços 

passaram a ser divididos nas classes 200, 250 e 300, de acordo com o seu limite de escoamento 

teórico a 0,2% de deformação plástica em ksi. A partir do sucesso desses aços, no final da 

década de 1960, foi desenvolvido o aço maraging 350, como uma versão modificada do aço 

maraging 300, contendo o mesmo teor de níquel (18%), maiores teores de cobalto e titânio e 

teor reduzido de molibdênio (HALL & SLUNDER, 1968). Posteriormente, ainda, muitos 

estudos buscaram diminuir os teores de Ni e Co nesses aços, uma vez que esses metais são 

elementos de liga de elevado custo (SHA et al., 2012). 

Por possuírem elevada resistência mecânica específica (razão entre o limite de 

escoamento e a densidade do material), os aços maraging são ideais para serem aplicados em 

componentes estruturais que trabalham em movimento. Por isso, eles se fazem muito presentes 

em equipamentos da indústria aeroespacial, tais como carcaças de mísseis, forjados 

aeronáuticos e componentes de foguetes (NUNES et al., 2015). Além disso, o aço maraging 350 

é um dos materiais mais relevantes para o setor nuclear, visto que possui as propriedades 

necessárias para a fabricação de componentes das ultracentrífugas de enriquecimento de urânio, 

principalmente o rotor. 

Como já mencionado, o tratamento térmico dos aços maraging envolve, em geral, duas 

etapas: solubilização e precipitação (SILVA & MEI, 2010). A solubilização é feita a partir do 

aquecimento da liga a uma temperatura acima da qual toda a microestrutura se torna austenítica, 

mantendo o material nessa condição até que todos os elementos de liga se tornem solução sólida 

(SCHMIDT et al., 1991). Posteriormente, realiza-se o resfriamento rápido do material, de modo 
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a formar a matriz de martensita dúctil e de estrutura cristalina cúbica de corpo centrado (CCC). 

O baixíssimo teor de carbono na martensita formada confere aos aços maraging uma excelente 

soldabilidade (CASALINO et al., 2015; SUN et al., 2018). 

Já o tratamento térmico de precipitação ou envelhecimento consiste no aquecimento da 

liga a temperaturas no intervalo de 455 a 510 ºC, mantendo-a nesse patamar por um tempo entre 

3 e 12 horas (SCHMIDT et al., 1991). O objetivo desse tratamento é aumentar a resistência 

mecânica do material a partir do endurecimento por precipitação de compostos intermetálicos 

como Fe2Mo, Ni3Ti, Ni3Al e Ni3Mo, distribuídos sobre a matriz martensítica formada 

previamente (TEWARI et al., 2000; TAN et al., 2018). Ressalta-se, ainda, que, durante esse 

processo, não ocorrem variações dimensionais significativas no componente, permitindo que 

as peças fabricadas em aço maraging possam ser usinadas na condição solubilizada e 

envelhecidas posteriormente (SILVA & MEI, 2010). 

Apesar de poderem ser usinados antes do tratamento térmico de envelhecimento, como 

destacado por Silva & Mei (2010), a usinagem do material endurecido já se faz uma realidade. 

Lalwani et al. (2008) estudaram a rugosidade superficial e as forças de corte no processo de 

torneamento duro do aço maraging 250 envelhecido com dureza de 50 HRC. Outros trabalhos, 

como os de Ding et al. (2015) e Li et al. (2016), investigaram a mudança de fase devido à 

reversão da martensita em austenita durante o processo de retificação. Esses autores concluíram 

que os parâmetros de corte podem provocar a reversão da martensita e por isso devem ser 

escolhidos de forma a evitar este efeito e preservar as propriedades mecânicas na superfície 

usinada. Ding et al. (2015) observaram que o aumento da velocidade do rebolo e a diminuição 

do avanço da peça geram mais calor e acentuam a austenitização da martensita e da ferrita. 

Como rebolos de nitreto cúbico de boro (CBN) são melhores condutores que os aços maraging, 

a taxa de resfriamento se torna maior, resultando na transformação da austenita em martensita 

e, consequentemente, na preservação das propriedades mecânicas da peça. Fortunato et al. 

(2018) estudaram diferentes combinações dos parâmetros envolvidos no fresamento de aço 

maraging 300 para otimização das propriedades de moldes de injeção plástica feitos com este 

material. Eles concluíram que a usinagem de acabamento após os tratamentos térmicos de 

solubilização e/ou envelhecimento resulta em baixíssimos valores de rugosidade (abaixo de 

0,45 μm) e reduz o desgaste da ferramenta. 
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2.2 TENSÕES RESIDUAIS 

As tensões residuais (TR) configuram-se como tensões auto-equilibradas existentes 

nos materiais, em condições de temperatura uniforme e na ausência de carregamentos externos. 

Essas tensões sempre são produzidas se regiões de um material sofrem deformação plástica ou 

elástica heterogênea de um modo permanente (MACHERAUCH & KLOOS, 1987). Assim, o 

surgimento de tensões residuais é intrínseco a todos os processos de fabricação e, sob ação de 

carregamentos externos, elas podem se somar linearmente às tensões aplicadas, mesmo no 

regime elástico, e causar a ruptura inesperada e prematura do componente mecânico 

(AHMED et al., 2018).  

Desse modo, as tensões residuais influenciam substancialmente as características 

físicas e mecânicas de estruturas e componentes, principalmente a resistência à fadiga e a 

resistência à corrosão sob tensão (EL-AXIR et al., 2017). Nesse contexto, está bem estabelecido 

que tensões residuais trativas superficiais em um material, ao se somarem às tensões de serviço, 

diminuem a vida em fadiga do componente por agravarem a nucleação e a propagação de trincas 

que podem levar à ruptura prematura da peça. Por outro lado, as tensões residuais compressivas 

favorecem a longa vida em fadiga e aumentam a resistência à corrosão sob tensão 

(TOMAZ et al., 2019). O estado de tensões residuais nas camadas superficiais configura-se 

como o mais relevante, por influenciar na resistência mecânica dos materiais metálicos, uma 

vez que as trincas de fadiga geralmente surgem na superfície. 

 Assim, por meio do conhecimento da natureza e da magnitude das tensões residuais 

existentes em um componente ou em uma estrutura, podem-se prever as prováveis 

consequências destes campos de tensão, uma vez que, em alguns casos, falhas prematuras são 

resultado da combinação de tensões residuais trativas com tensões de serviço, mesmo no regime 

elástico (AHMED et al., 2018). Ressalta-se, ainda, que as tensões residuais existentes em 

estruturas ou componentes são consequência dos processos de fabricação e de tratamentos a 

que estiveram sujeitos. Porém, as peças que contêm tensões residuais não possuem nenhuma 

indicação externa de sua existência e, desta maneira, não se diferenciam, aparentemente, 

daquelas que não apresentam essas tensões. 

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

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

BHADESHIA, 2001): 
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• Tensões residuais macroscópicas (Tipo I): estendem-se ao longo do componente 

numa considerável escala do material 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 e são autoequilibradas 

em um conjunto restrito de grãos; 

• Tensões residuais submicroscópicas (Tipo III): distribuem-se entre distância 

atômicas no interior de grãos e são equilibradas em um conjunto de células unitárias, 

como resultado da presença de defeitos cristalinos. 

A superposição das tensões residuais dos Tipos I, II e III determina o estado resultante 

de tensões residuais que atua em um determinado ponto do componente. 

As tensões residuais são consequência de interações entre tempo, temperatura, 

deformação ou microestrutura 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 por meio 

do processamento ou serem introduzidas deliberadamente com a intenção de produzir 

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

• Temperatura: consequência do aquecimento e resfriamento não-uniformes a nível 

macroscópico (MONDAL et al., 2015). A nível microscópico, este tipo de tensões 

residuais desenvolve-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. 

 

2.2.1 Difração de raios-X  

Existem diversas técnicas para medição experimental de tensões residuais, dentre as 

quais destaca-se a tensometria por difração de raios-X, que se configura como um método não-

destrutivo bem estabelecido e eficaz na determinação das tensões residuais e aplicadas em 

materiais cristalinos (KANDIL et al., 2001). 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 fundamentados em duas teorias: 
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a teoria da difração de raios-X em materiais cristalinos e a teoria da elasticidade do material 

sólido, oriunda da mecânica dos sólidos (ROSSINI et al., 2012; CINDRA FONSECA et al., 

2017). 

A teoria da difração de raios-X em materiais cristalinos propõe a determinação da 

distância entre os planos cristalográficos por meio da utilização de feixes estreitos de raios-X. 

A incidência de um feixe monocromático de raios-X com comprimento de onda λ na superfície 

de um material provoca o espalhamento (difração) deste feixe pelos seus átomos (Figura 2.2). 

Em um material policristalino, com granulometria fina e isento de tensões, o espaçamento entre 

os planos cristalinos não varia com a orientação deles (CEGLIAS et al., 2016). Assim, pode-se 

calcular a deformação da rede cristalina caso o ângulo de difração para tal material seja 

conhecido. 

 

Figura 2.2 – Princípio da difração de raios-X no material policristalino. 

(Fonte: CALLISTER, 2007 – adaptado) 

 

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

material segundo um ângulo 𝜃. Esse feixe é difratado sob o mesmo ângulo 𝜃, desde que satisfaça 

a lei de Bragg (Equação 2.1). 

                                                          𝑛𝜆 = 2𝑑sen𝜃    (2.1) 

Onde 𝑛 é um número inteiro conhecido por ordem de difração, 𝑑 é a distância entre os 

planos e 𝜃 o ângulo de interferência construtiva, ou ângulo de Bragg. 
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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 2.3). 

 

Figura 2.3 - Variação das distâncias entre planos atômicos de um material tensionado.  

(Fonte: LU, 2002 - adaptado) 

 

A deformação cristalográfica causada pela tensão aplicada pode ser expressa pela 

Equação 2.2, em que 𝑑0 é a distância entre os planos atômicos em uma amostra livre de tensão 

e d corresponde à mesma distância em um material sob tensão. 

𝜀 =
𝛥𝑑

𝑑0
=

𝑑−𝑑0

𝑑0
                 (2.2) 

Isolando o termo referente à distância entre os planos atômicos na lei de Bragg e 

derivando a equação resultante em relação a θ, encontra-se a Equação 2.3. 

                           𝛥𝑑 = −
𝑛

2
𝜆 𝑐𝑜𝑠𝑠𝑒𝑐 𝜃 𝑐𝑜𝑡𝑔 𝜃  𝛥𝜃      (2.3)  

Substituindo a Equação 2.3 na Equação 2.2, obtém-se a Equação 2.4. 

𝜀 =
−

𝑛

2
𝜆 𝑐𝑜𝑠𝑠𝑒𝑐 𝜃 𝑐𝑜𝑡𝑔 𝜃 𝛥𝜃

𝑛𝜆

2 𝑠𝑖𝑛 𝜃

= − 𝑐𝑜𝑡𝑔 𝜃  𝛥𝜃   (2.4)  

Na qual 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 2.5 a 2.7, que representam a Lei de Hooke para o estado triaxial. 
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𝜀1 =
𝜎1

𝐸
−

𝜐

𝐸
(𝜎2 + 𝜎3)    (2.5)  

𝜀2 =
𝜎2

𝐸
−

𝜐

𝐸
(𝜎1 + 𝜎3)    (2.6) 

𝜀3 =
𝜎3

𝐸
−

𝜐

𝐸
(𝜎1 + 𝜎2)    (2.7) 

 

Sendo ε1 , ε2 , ε3  as deformações principais; σ1 , σ2 , σ3  as tensões principais; υ  o 

coeficiente de Poisson do material; E o módulo de elasticidade do material. Assim, um sistema 

de coordenadas polares, apresentado na Figura 2.4, é utilizado para obter as equações de tensão 

(σϕ) e deformação (εϕ,ψ), nas direções φ e ψ. 

 

Figura 2.4 - Sistema de coordenadas polares. (Fonte: CINDRA FONSECA, 2000) 

 

Neste sistema de coordenadas, a deformação em determinada direção pode ser calculada 

pela Equação 2.8. 

       𝜀𝜑,𝜓 = (
1+𝜐

𝐸
) (𝜎1 𝑐𝑜𝑠2 𝜑 + 𝜎2 𝑠𝑒𝑛2 𝜑) ∙ 𝑠𝑒𝑛2 𝜓 −

𝜐

𝐸
(𝜎1 + 𝜎2 + 𝜎3)               (2.8)  

 

Na qual 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 refratado). 
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Assumindo que a componente de tensão σ3, perpendicular à superfície, é nula, e que 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, pode-se escrever a Equação 2.9. 

𝜀𝜑,𝜓 = (
1+𝜐

𝐸
) 𝜎𝜙𝑠𝑒𝑛2𝜓 −

𝜐

𝐸
(𝜎1 + 𝜎2)   (2.9)  

 

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

diferentes, segundo o ângulo azimutal 𝜓, é dada pela Equação 2.10. 

 

𝜀(𝜑, 𝜓2) − 𝜀(𝜑, 𝜓1) = (
1+𝜐

𝐸
) 𝜎𝜑(𝑠𝑒𝑛2𝜓2 − 𝑠𝑒𝑛2𝜓1)             (2.10)  

 

A componente de tensão 𝜎𝜑 da Equação 2.11 pode ser escrita como: 

 

𝜎𝜑 =
𝐸

1+𝜐

 𝜀(𝜑,𝜓2)−𝜀(𝜑,𝜓1)

𝑠𝑒𝑛2𝜓2−𝑠𝑒𝑛2𝜓1
            (2.11)  

 

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

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

mesmo plano, como o ilustrado na Figura 2.4.  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 (Equação 2.4) que corresponde à inclinação do pico de difração em 

relação ao feixe emitido. Substituindo a Equação 2.4 na Equação 2.11 obtém-se a equação final 

para determinação da componente de tensão 𝜎𝜑, conforme Equação 2.12. 

 

𝜎𝜑 = (
𝐸

1+𝜐
) ∙ 𝑐𝑜𝑡𝑔 𝜃0 ∙

(𝜃𝜑,𝜓2−𝜃𝜑,𝜓1)

𝑠𝑒𝑛2𝜓2−𝑠𝑒𝑛2𝜓1
   (2.12) 

  

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. Enquanto que 𝜃0 é o ângulo do 

pico de difração medido em uma amostra livre de tensões. Os primeiros equipamentos 

utilizavam apenas duas medições, recebendo o nome de método da dupla exposição. Nos 
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equipamentos mais modernos, mede-se o ângulo θ, e como consequência a deformação, para 

vários ângulos ψ. Assim, é possível construir um gráfico como o da Figura 2.5. Neste método 

o termo  
(𝜃𝜑,𝜓2−𝜃𝜑,𝜓1)

𝑠𝑒𝑛2𝜓2−𝑠𝑒𝑛2𝜓1
 presente na Equação 2.12 é substituído pela inclinação da reta do gráfico 

2𝜃 vs 𝑠𝑒𝑛2𝜓 conforme a Equação 2.13. 

𝜎𝜑 = − (
𝐸

1+𝜐
) 𝑐𝑜𝑡𝑔 𝜃0 𝑚   (2.13)  

Na qual 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 análise de tensões residuais (VILČEK et al., 2017). A distância interplanar é 

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

 

 

Figura 2.5 - Relação 2𝜃 vs 𝑠𝑒𝑛2𝜓 (Fonte: CINDRA FONSECA et al., 2017). 

 

A partir dos conceitos apresentados, observa-se que a seleção do tubo de raios-X e, 

consequentemente, do comprimento de onda do feixe de raios-X incidente se faz fundamental 

para a medição das tensões residuais, devendo essa seleção considerar o ângulo de difração e o 

plano cristalográfico (FITZPATRICK et al., 2005). 

As variações nas distâncias entre os planos atômicos (d) devido à deformação no 

material são pequenas, da ordem de micrometros. Logo, o maior ângulo de difração 

possível  (2θ)  deve ser selecionado a fim de obter a melhor difração para dada radiação. 

Conforme a Equação 2.4, para elevados ângulos 2θ,  pequenas variações da distância 

interplanar d fornecerão alterações mensuráveis no ângulo 2θ. Contudo, em pequenos ângulos 

2θ a diferença da distância d é muito pequena para ser medida com precisão. 



13 

 

Ressalta-se, ainda, que os planos cristalográficos se alteram conforme os mecanismos de 

deformação, fornecendo diferentes respostas para deformações elásticas e plásticas. Logo, 

medições realizadas em diferentes planos cristalográficos não podem ser comparáveis. Além 

disso, como a fonte de radiação afeta a profundidade de penetração do feixe de raios-X incidente 

na amostra, também não é possível realizar comparações entre medições que utilizem diferentes 

radiações. 

2.2.2 Ruído Magnético Barkhausen 

Os materiais ferromagnéticos possuem regiões chamadas de domínios magnéticos, nas 

quais os momentos magnéticos atômicos encontram-se alinhados segundo direções aleatórias e 

de fácil magnetização (Figura 2.6). Essas regiões são análogas a pequenos ímãs e seus contornos 

são denominados paredes de domínio ou paredes de Bloch, onde ocorre uma transição da 

direção de magnetização (NESLUŠAN et al., 2015). Com a aplicação de um campo magnético 

externo, essas paredes se movimentam e os domínios que possuem direções de magnetização 

desfavoráveis são aniquilados, de modo que, ao fim do processo de magnetização, o material 

se transforma em um domínio único que tende a se alinhar na direção do campo magnético 

aplicado.  

 

Figura 2.6 – Desenho esquemático de domínios magnéticos (Fonte: FRANCO 

GRIJALBA, 2010). 

 

A movimentação das paredes dos domínios durante o processo de magnetização é 

influenciada pelos defeitos na estrutura cristalina do material, como vacâncias, discordâncias e 

inclusões (CIZEAU et al., 1997). Esses defeitos atuam como barreiras na movimentação das 

paredes dos domínios no processo de magnetização, de modo a caracterizá-lo como um 

processo irreversível e composto por pequenos saltos de magnetização que geram um fenômeno 

magnético denominado Ruído Magnético Barkhausen (RMB), como ilustra a Figura 2.7. 
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Figura 2.7 – Ruído magnético Barkhausen representado na curva de histerese magnética 

(Fonte: TRILLON et al., 2012 – adaptado). 

 

Inicialmente estudado pelo professor Heinrich Georg Barkhausen, o fenômeno do ruído 

magnético Barkhausen é caracterizado por mudanças descontínuas na densidade de fluxo 

magnético B em um material ferromagnético, quando este encontra-se sob um campo 

magnético variável. No experimento original, Barkhausen observou que, durante a 

magnetização de uma barra de ferro, pulsos de tensão elétrica de curta duração eram induzidos 

na bobina enrolada ao redor do material. Esses pulsos, também conhecidos por saltos de 

voltagem, foram detectados como ruídos audíveis e amplificados por um autofalante. Esse ruído 

pode ser mensurado através de uma bobina leitora posicionada na superfície do material. A 

Figura 2.8 ilustra um dispositivo clássico utilizado na medição do RMB, composto, 

basicamente, por um eletroímã para excitação magnética e uma bobina leitora. 
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Figura 2.8 – Equipamento para ensaio RMB (Fonte: TRILLON et al., 2012 – adaptado). 

 

Na presença de tensões residuais, os domínios magnéticos se organizam em uma 

configuração mais favorável energeticamente, com o objetivo de acomodar as deformações 

elásticas internas no material, causadas por essas tensões (FARIAS, 2005). As tensões residuais 

trativas induzem o crescimento dos domínios na direção de aplicação da tensão, facilitando a 

magnetização e gerando um aumento na amplitude do RMB. Já as tensões residuais 

compressivas estimulam o crescimento dos domínios perpendicularmente à direção de 

aplicação da tensão, causando uma queda na amplitude do RMB (MOORTHY et al., 2008). 

Sorsa et al. (2018) investigaram a influência dos parâmetros do tratamento de shot 

peening nas tensões residuais e no RMB em uma liga Ni-Cr-Mo, avaliando a interação entre os 

dois parâmetros. Seus resultados mostraram que a técnica não-destrutiva de Ruído Magnético 

Barkhausen (RMB) pode ser empregada como um método indireto para medição das tensões 

residuais presentes em um material ferromagnético.  

Segundo Grijalba & Padovese (2018), o método de RMB depende dos parâmetros 

empregados para a magnetização, como a frequência e a intensidade de magnetização, e das 

características do material, como a microestrutura, as discordâncias, o estado de tensões e a 

composição química. Sabe-se, assim, que o emprego de frequências de excitação mais altas 

resulta em sinais de ruído provenientes de camadas mais próximas da superfície do material 

analisado (SORSA et al., 2018). 
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O sinal RMB é um sinal aleatório não estacionário e, por isso, deve ser analisado por 

meio de tratamentos estatísticos. Desse modo, a raiz quadrada do valor quadrático médio (RMS 

– Root Mean Square) representa um parâmetro estatístico utilizado para quantificar o sinal 

RMB em volts ao longo do tempo, utilizando-se a Equação 2.14. 

 

                          

(2.14) 

 

 

Onde: 

Vi: valor da voltagem medida em um determinado instante i; 

Vm: valor médio do sinal; 

nS: número de pontos do sinal. 

 

2.3 USINAGEM 

A usinagem configura-se como um dos mais importantes processos de manufatura na 

indústria e engloba os processos de fabricação por remoção de material, nos quais a remoção 

do material da peça confere a forma, as dimensões e o acabamento desejados. Os processos de 

usinagem se classificam em convencionais e não-convencionais. Dentre eles, destacam-se os 

processos de usinagem convencional, nos quais uma ferramenta de corte afiada é utilizada para 

retirar mecanicamente o material, produzindo cavaco e gerando a geometria desejada 

(GROOVER, 2014). 

2.3.1 Fresamento frontal 

O fresamento se destaca como um dos processos mais empregados e mais versáteis da 

usinagem convencional, podendo ser utilizado tanto em operações de desbaste como de 

acabamento, para a obtenção das mais diversas e complexas geometrias. Neste processo, uma 

ferramenta multicortante realiza o corte intermitente da superfície a ser usinada. A ferramenta 

(fresa) gira em torno de seu próprio eixo, enquanto a peça de trabalho é fixada na mesa da 

máquina-ferramenta (fresadora). O avanço, que consiste no deslocamento relativo entre a 

ferramenta e a peça, ocorre devido à movimentação da peça, fixada à mesa da máquina.  Essa 

versatilidade permite a realização de diferentes operações. 

RMBRMS = √
∑ (Vi − Vm)2n

i=1

nS − 1
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A operação de fresamento pode ser classificada como tangencial ou frontal, de acordo 

com a posição dos dentes da fresa (Figura 2.9). No fresamento tangencial, o eixo da fresa é 

paralelo à superfície fresada, enquanto no fresamento frontal o eixo da ferramenta é 

perpendicular à superfície usinada (GROOVER, 2014).  

 

Figura 2.9 – Tipos de fresamento: (a) Tangencial, (b) Frontal (Fonte: GROOVER, 2014). 

 

O fresamento frontal, também conhecido como fresamento de topo, pode ser utilizado 

com os mais diversos objetivos e a qualidade superficial será consequência direta da seleção 

dos parâmetros de corte, da ferramenta e do fluido de corte utilizados. Os principais parâmetros 

que caracterizam as condições de corte no fresamento são: 

N - rotação da ferramenta (rpm) - Número de rotações da fresa, em torno do seu 

próprio eixo, por minuto. 

Vc - velocidade de corte (m/min) - Velocidade instantânea do ponto de referência na 

aresta de corte resultante da rotação da fresa. Pode ser calculada pela Equação 2-15, na qual D 

é o diâmetro da fresa. 

 𝑉𝑐 =
𝜋𝐷𝑁

1000
     (2-15) 

 

Vf  - velocidade de avanço (mm/min)  - Velocidade resultante do movimento de 

translação relativo entre a fresa e a peça. 
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fn -  avanço por rotação (mm/rot) - Distância linear percorrida pela ferramenta em 

relação à peça ao longo de uma rotação completa. 

fz  - avanço por dente (mm/dente) - Razão entre fn e o número de dentes (z) da fresa. 

ap -  profundidade de corte (mm) - Profundidade de penetração da aresta principal de 

corte na peça, medida na direção perpendicular ao plano de trabalho. 

A secção de corte caracterizada como uma vírgula acontece frequentemente na 

usinagem por fresamento e determina a forma do cavaco. Um dente da fresa realiza um 

movimento circular e a peça avança de acordo com o avanço da mesa, removendo assim 

volumes de cavacos crescentes ou decrescentes conforme o sentido do corte, que pode ser 

discordante ou concordante em relação ao avanço da mesa (DIB & JASINEVICIUS, 2012). 

Rubeo et al. (2016) estudaram o fresamento de uma liga de alumínio e concluíram que 

as componentes da força de usinagem no fresamento são diretamente influenciadas pelas 

condições de corte, por isso a correta seleção dos parâmetros empregados na operação se faz 

crucial para a integridade superficial da peça usinada e para o prolongamento da vida útil da 

ferramenta de corte. Por outro lado, um regime de corte mal definido pode gerar forças que 

ocasionem o colapso da ferramenta de corte por deformação plástica da aresta e agravem o 

desenvolvimento de outros mecanismos e processos de desgaste. 

Alguns estudos também buscaram investigar a influência do número de insertos 

empregados na operação de fresamento de topo na qualidade da superfície usinada. Buj-

Corral et al.  (2013), Sirikaya et al. (2015) e Basar et al. (2018) concluíram que o número de 

dentes da fresa é uma das variáveis que mais influencia a rugosidade superficial resultante do 

fresamento de diferentes aços. Os resultados de todos esses trabalhos mostraram que quanto 

maior o número de insertos empregados na operação de fresamento de topo pior o acabamento 

superficial obtido. 

 

2.3.2 Ferramentas de corte 

No intuito de atender aos requisitos de qualidade das peças usinadas, a utilização de 

máquinas-ferramenta cada vez mais sofisticadas requer o emprego de ferramentas de corte com 

propriedades avançadas. Porém, manter o custo de produção controlado caracteriza um dilema 

enfrentado pela indústria (MUMMAW, 2014). Por isso, as ferramentas de corte empregadas 

nos processos de usinagem configuram-se como um importante fator a ser estudado na 
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manufatura de componentes metálicos (SURESH et al., 2012). No fresamento, por exemplo, a 

escolha da fresa e dos insertos utilizados deve ser feita com cuidado, para se obter um processo 

de usinagem eficiente e produtivo (CONRADIE et al., 2015). 

A geometria da ferramenta de corte configura-se como um fator relevante que 

influencia o processo de usinagem, principalmente a força de avanço (SURESH et al., 2012). 

Nos insertos de metal duro, o gume cortante é formado pelas superfícies de saída e de folga 

(Figura 2.10). A superfície de saída, também conhecida por face, é a superfície da cunha de 

corte sobre a qual o cavaco escoa. Já a superfície de folga, também chamada de flanco, é a 

superfície que determina a folga entre a ferramenta e a peça. As arestas de corte são formadas 

pela interseção das superfícies de folga e saída, e a ponta do gume é a região na qual as arestas 

principal e secundária de corte se encontram. Assim como o avanço empregado na operação, o 

raio da ponta de corte da ferramenta (Figura 2.11) desempenha grande influência no 

acabamento da superfície usinada (HRONEK & ZETEK, 2017; HUA & LIU, 2018; NATARAJ 

& NAGARAJAN, 2019). 

 

Figura 2.10 – Esquema de montagem dos insertos na fresa de topo 

(Fonte: WITTY et al., 2012 – adaptado). 
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Figura 2.11 – Raio da ponta de corte da ferramenta (re) 

(Fonte: DIB & JASINEVICIUS, 2012).  

À medida que a indústria metalmecânica investe na eficiência da produção, existe um 

grande foco em minimizar desperdícios de material, impactos ambientais, custos e tempo de 

manufatura. Geralmente, o desempenho dos processos de usinagem pode ser melhorado a partir 

da seleção da ferramenta ideal, proporcionando a otimização dos parâmetros de corte 

empregados (CONRADIE et al., 2015; SUBBAIAH et al., 2020). Além disso, as ferramentas 

de corte devem possuir propriedades mecânicas que garantam um excelente desempenho na 

usinagem de diferentes materiais. Algumas características importantes que uma ferramenta 

deve apresentar são: tenacidade, para absorver a energia oriunda dos esforços de corte durante 

a usinagem sem fraturar; elevada dureza a quente, mantendo o gume cortante ao trabalhar em 

regimes de altas temperaturas geradas durante o corte; e elevada resistência ao desgaste, de 

modo a prolongar sua vida em serviço (GROOVER, 2014). Existem vários estudos que visam 

ao desenvolvimento de ferramentas capazes de usinar os variados materiais presentes na 

indústria. Atualmente, pode-se dizer que os principais materiais para ferramentas de corte são: 

aço rápido (ainda usado), metal duro, cerâmicas, cermets, nitreto cúbico de boro (CBN) e 

diamante policristalino (PCD) (Figura 2.12). A Figura 2.13 mostra uma distribuição dos 

materiais para ferramentas de corte na indústria em 2013, revelando que as ferramentas de metal 

duro ocupavam 53% do mercado (GÜRGEN et al., 2019). 
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Figura 2.12 – Materiais para ferramentas de corte 

(Fonte: NEUGEBAUER et al., 2011 – adaptado). 

 

Figura 2.13 – Distribuição dos materiais para ferramentas de corte no mercado em 2013 

(Fonte: GÜRGEN et al., 2019 – adaptado). 

 

O uso industrial do carbeto de tungstênio sinterizado no corte de metais teve início na 

década de 1930. Desde então o metal duro tornou-se disparadamente o mais popular material 

para a fabricação de ferramentas de corte. Este importante desenvolvimento levou a melhorias 

impressionantes na produtividade de operações de usinagem. Foi imediatamente possível 

aumentar as forças de corte e intensificar as taxas de remoção de material com o uso de insertos 
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intercambiáveis de metal duro. A tecnologia usada na fabricação dos insertos é baseada na 

metalurgia do pó, compreendendo diversas etapas: preparação dos pós de carbetos e cobalto 

(usado na mistura como aglutinante), compactação da mistura, sinterização, processos de 

acabamento, incluindo a aplicação das coberturas. Até 1980, porém, as classes de metal duro 

não tinham recobrimentos. A fim de torná-las universais e aplicáveis à usinagem de diversos 

materiais de engenharia, fabricantes de ferramentas adotaram tecnologias de revestimento que 

têm mudado drasticamente o mundo da usinagem; agora, a grande maioria das classes de metal 

duro são revestidas (USINAGEM BRASIL, acesso em: 27/11/2020). Geralmente, esses insertos 

são recobertos com camadas finas de TiN, TiC, CrN, TiCN, TiAlN e/ou Al2O3 (Figura 2.14), 

pelo processo de Deposição Química a Vapor (CVD) ou Deposição Física a Vapor (PVD), no 

intuito de maximizar as propriedades desejáveis para a ferramenta de corte e viabilizar a 

usinagem nas condições especificadas (MOTORCU et al., 2013; BADALUDDIN et al., 2018; 

GÜRGEN et al., 2019). Por isso, faz-se importante a escolha dos revestimentos adequados para 

a otimização da operação. Algumas propriedades que devem ser levadas em consideração são: 

espessura da camada de revestimento, dureza, coeficiente de atrito, adesão, resistências à 

corrosão e à abrasão (ZAUJEC et al., 2018). Badaluddin et al. (2018) enumeram algumas 

propriedades relevantes de diferentes materiais para revestimentos de ferramentas de corte na 

Tabela 2.1. 

 

Figura 2.14 – Revestimentos para ferramenta de metal duro (Fonte: ISCAR BRASIL, acesso 

em: 14/09/2020 – adaptado). 
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Tabela 2.1 – Propriedades dos diferentes materiais para revestimentos de ferramentas 

(Fonte: BADALUDDIN et al., 2018 – adaptado). 

 

De fato, os materiais dos revestimentos determinam a resistência ao desgaste da 

ferramenta de corte e, consequentemente, influenciam diretamente o acabamento superficial da 

peça (GÜRGEN et al., 2019). Zaujec et al. (2018) compararam o desgaste das ferramentas e o 

parâmetro de rugosidade média Ra no fresamento de topo de aço carbono C45 com fresas 

revestidas com TiN-AlTiN-CrAlSiN e TiSiN. Eles observaram que a espessura e o tipo de 

revestimento tiveram efeitos significativos no desgaste de flanco da ferramenta em correlação 

com o acabamento superficial. Fahad et al. (2012) chegaram à mesma conclusão ao 

investigarem a influência do recobrimento da ferramenta no torneamento de aço AISI 4140. 

Sadiq et al. (2018) estudaram o fresamento de Inconel 718, utilizando ferramentas de metal 

duro revestidas com AlTiN e AlTiN/Si3N4. Seus resultados revelaram que a fresa revestida com 

AlTiN/Si3N4 superou a ferramenta com camada de AlTiN no que diz respeito à rugosidade 

superficial. Motorcu et al. (2013) também investigaram o fresamento de Inconel 718, 

concluindo que o revestimento da ferramenta de corte configura-se como um dos fatores que 

mais influenciou os resultados do parâmetro de rugosidade média Ra. Já Bushlya et al. (2012) 

estudaram a influência do revestimento em ferramentas de nitreto cúbico de boro (CBN) nas 

tensões residuais geradas por torneamento de Inconel 718, constatando que as ferramentas 

revestidas produziram tensões menos compressivas do que as ferramentas sem revestimento. 

Revestimento Propriedades 

TiC Excelente resistência ao desgaste por abrasão 

TiN 

Redução do coeficiente de atrito 

Alta resistência ao desgaste por adesão 

Prevenção da formação de aresta postiça de corte 

TiCN 
Alta resistência à fratura 

Elevada resistência ao desgaste por abrasão 

TiAlN 
Elevada dureza a quente 

Alta ductilidade 

Al2O3 
Excelente isolante térmico 

Elevada resistência à corrosão 

CrN Excelentes resistências à corrosão e ao desgaste 
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Eles atribuíram esse comportamento à menor condutividade térmica das ferramentas revestidas, 

o que potencializa os efeitos térmicos na peça durante o corte. Da mesma forma, 

Ulutan et al. (2014) concluíram que o revestimento da ferramenta de corte influencia o estado 

de tensões residuais na usinagem de superligas de níquel. 

A resistência do revestimento depende do material utilizado para revestir a ferramenta, 

porém estudos têm revelado que uma estrutura composta por várias camadas aumenta a dureza 

do revestimento e melhora sua resistência ao desgaste. Assim, as vantagens de se empregar 

revestimentos multicamadas são atribuídas à sua capacidade de: se adaptar às pressões durante 

a usinagem, promover melhor adesão ao substrato e elevar a resistência à propagação de trincas. 

Segundo Badaluddin et al. (2018), em um revestimento com 3 camadas, por exemplo, cada 

camada possui uma função (Figura 2.15): 

1. Camada externa: por estar em contato direto com a superfície usinada, esta 

camada deve promover alta resistência ao desgaste por reduzir a abrasão e a 

adesão de material na ferramenta; 

2. Camada intermediária: consiste em uma camada de transição. Suas principais 

funções são suportar o trabalho realizado pela camada externa e promover 

aderência às camadas adjacentes (externa e interna); 

3. Camada interna: esta camada está em contato direto com o material da ferramenta 

de corte, isto é, o substrato. Sua função é conferir adesão entre a ferramenta e o 

revestimento. 

 

Figura 2.15 – Diagrama esquemático para um revestimento de 3 camadas 

(Fonte: BADALUDDIN et al., 2018 – adaptado). 

 

2.3.3 Fluidos de corte 

Além da seleção dos parâmetros de corte e da ferramenta adequada, faz-se 

extremamente importante a escolha do fluido de corte e do método de aplicação ideais para 
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cada operação de usinagem. Nesse sentido, a utilização das melhores opções de fluido e método 

de aplicação pode resultar em um aumento na produtividade, visto que permite o emprego de 

velocidades de corte e avanços mais elevados, sem que ocorra o desgaste prematuro da 

ferramenta, além de contribuir para um melhor acabamento da superfície usinada 

(JOHNSON et al., 2014). 

Pode-se dizer que os fluidos de corte desempenham três principais funções: 

• Refrigeração 

• Lubrificação 

• Remoção de cavaco da zona de corte 

Durante o corte, a maior parcela do calor gerado é removida junto com o cavaco, 

devido à sua menor resistência térmica (menor seção transversal), e o restante é distribuído 

entre a ferramenta, a peça e o meio (DINIZ et al., 2014). Nesse contexto, a refrigeração 

proporcionada pelo fluido de corte aplicado diminui a temperatura na região de corte, evitando 

o surgimento de tensões residuais trativas. Além disso, a lubrificação desempenhada pelo fluido 

permite a redução das forças de usinagem e melhora o acabamento superficial da peça usinada 

(OLIVEIRA et al., 2017). Destaca-se ainda que, em operações com baixas velocidades de corte, 

a lubrificação é fundamental para reduzir o atrito e evitar a formação de aresta postiça de corte. 

Apesar de consistir em uma solução para a melhorar a qualidade superficial durante a 

usinagem, a utilização de fluidos de corte apresenta desvantagens econômicas e ambientais. O 

método de aplicação de fluido de corte conhecido como abundante ou jorro consiste na 

aplicação de um grande volume de fluido na região de corte e é o mais utilizado na indústria 

(DEBNATH et al., 2014). A utilização de grandes quantidades de fluido resulta em um grande 

custo operacional, podendo representar de 8 a 20% do custo total da fabricação de um 

determinado componente (Figura 2.16). Além disso, a maioria dos fluidos de corte empregados 

atualmente é de origem mineral (BENEDICTO et al., 2017) e sua composição oferece risco 

para o meio ambiente e para os operadores (PRIARONE et al., 2015; SHARMA et al., 2015; 

SILVA et al., 2013). Uma grande parcela de todo o fluido de corte utilizado acaba atingindo o 

meio ambiente devido a vazamentos, volatilidade e descarte inadequado (ERHAN et al., 2008). 
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Figura 2.16 – Distribuição dos custos na fabricação de um componente utilizando fluido de 

corte abundante (Fonte: EKINOVIC et al., 2015 – adaptado). 

 

Atualmente, um dos principais desafios da indústria é o desenvolvimento de processos 

mais sustentáveis que possam reduzir o consumo de matéria-prima e energia, minimizando os 

impactos ambientais. Aliado a isso, espera-se que essas novas tecnologias não aumentem o 

custo de produção e mantenham a qualidade do produto (STACHURSKI et al., 2018). Nesse 

sentido, novas técnicas de aplicação de fluidos de corte e a substituição de fluidos de base 

mineral por fluidos que usam óleos vegetais em sua composição tem sido estudadas 

(AMIRIL et al., 2017). Dentre as novas técnicas de aplicação desenvolvidas, pode-se citar a 

Mínima Quantidade de Lubrificante (MQL), a qual consiste em aplicar na região de corte uma 

pequena quantidade de fluido em forma de névoa (Figura 2.17). Essa tecnologia utiliza 

baixíssimas vazões, que podem variar entre 10 e 500 mL/h e proporcionar, portanto, economia 

de fluido de corte e diminuição dos impactos ambientais (KROLCZYK et al., 2019). 
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Figura 2.17 – Técnicas de aplicação do fluido de corte (Fonte: MELLO et al., 2002). 

 

2.3.4 Tensões residuais na usinagem 

Na usinagem, as tensões residuais são o resultado de deformações plásticas não-

homogêneas provocadas pela ação mecânica da ferramenta de corte sobre a peça e/ou pelos 

efeitos térmicos que, dependendo da magnitude, podem até causar transformações de fases e, 

consequentemente, variações volumétricas no material (NOBRE & OUTEIRO, 2015). Desse 

modo, segundo Sharma & Pandey (2016), a presença das tensões residuais após processos de 

usinagem é o resultado da superposição de três efeitos principais, os quais são divididos em 

mecânicos, térmicos e de transformação de fase: 

• Tensões residuais de origem mecânica: a deformação plástica causada pela força de 

usinagem resultante da ação da ferramenta de corte na peça é responsável, 

teoricamente, pela geração de tensões residuais compressivas; 

• Tensões residuais de origem térmica: o atrito entre a ferramenta de corte e a peça 

gera calor durante a deformação plástica e provoca o aquecimento da região de corte, 

proporcionando o surgimento de tensões residuais trativas; 

• Tensões residuais resultantes da transformação de fase: quando temperaturas 

elevadas estão presentes durante a usinagem, podem ocorrer mudanças de fases 

metalúrgicas em alguns materiais, proporcionando, assim, o surgimento de tensões 
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residuais compressivas ou trativas, devido às variações volumétricas relacionadas à 

transformação de fase. 

Além disso, a magnitude e a natureza das tensões residuais geradas dependerão do 

material da peça usinada e das condições de corte empregadas: velocidade de corte, velocidade 

de avanço, profundidade de corte, geometria e desgaste da ferramenta de corte utilizada 

(MASMIATI et al., 2015; MADARIAGA et al., 2016; EL-AXIR et al., 2017).  

Velocidade de corte: o aumento da velocidade de corte, geralmente, está associado à 

potencialização dos efeitos térmicos no corte. Esses efeitos, por sua vez, estão diretamente 

relacionados à geração de um campo de tensões residuais trativas (DING et al., 2015). 

Entretanto, outros estudos mostram que se a velocidade de corte for suficientemente alta, a 

penetração de calor na peça diminui devido à redução do tempo de propagação da energia 

térmica do cavaco para a peça (COTO et al., 2011); 

Avanço por dente e velocidade de avanço: a velocidade de avanço é identificada por 

muitos autores como o principal parâmetro influente no resultado das tensões residuais na 

superfície usinada. De acordo com Coto et al. (2011), a utilização de velocidades de avanço 

elevadas aumenta a geração de calor durante o corte, induzindo o surgimento de tensões 

residuais mais trativas. Apesar dessa hipótese ter sido confirmada por inúmeros estudos 

(MOHAMMADPOUR et al., 2010; SAINI et al., 2013; TOMAZ, 2019) realizados com 

diversos tipos de materiais, ferramentas e processos de usinagem, não é possível afirmar que 

esse efeito é válido para todos os casos. Por exemplo, Tomaz (2019) estudou o fresamento de 

topo de aço maraging 300 e concluiu que o avanço por dente é o parâmetro mais importante na 

geração de tensões residuais e o seu aumento, além de elevar as forças de usinagem, piora o 

acabamento superficial e introduz tensões menos compressivas ou até mesmo trativas na 

superfície usinada (Figura 2.18). 
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Figura 2.18 – Tensões residuais longitudinais geradas em diferentes condições de corte 

(Fonte: TOMAZ, 2019). 

 

No fresamento de topo de aço SCM440H (Figura 2.19)  Ma et al. (2016) observaram 

tensões residuais menos trativas quando a velocidade de avanço superou 0,55 m/min. 

 

 

Figura 2.19 – Variação das tensões residuais em relação à velocidade de avanço 

(Fonte: MA et al., 2016 - adaptado). 
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Desse modo, apesar de a análise da literatura indicar que, para a grande maioria dos 

casos, um aumento na velocidade de avanço resultará em tensões residuais mais trativas, não é 

possível afirmar que essa relação seja uma regra geral válida para qualquer processo de 

usinagem e para qualquer material usinado. 

Efeito da profundidade de corte: altas profundidades de corte contribuem para o 

aumento da zona de compressão na superfície usinada e agravam os efeitos mecânicos durante 

o processo. De acordo com Agrawal et al. (2013), isso significa que as tensões residuais na 

superfície se tornam mais compressivas com o aumento da profundidade de corte. Por outro 

lado, El-axir et al. (2017) constataram o efeito oposto em seu trabalho, isto é, que o aumento 

da profundidade de corte contribui para o surgimento de tensões residuais mais trativas. Em 

todos esses trabalhos, a variação das tensões residuais devido à modificação da profundidade 

de corte foi bem pequena. Por exemplo, o estudo de Ma et al. (2016) conclui que a influência 

deste parâmetro não é muito significativa, já que grandes variações geram pequenas alterações 

no campo de tensões residuais resultante (Figura 2.20). 

 

Figura 2.20 – Variação das tensões residuais em relação à profundidade de corte 

(Fonte: MA et al., 2016 - adaptado). 

 

Geometria da ferramenta de corte: Abboud et al. (2016) concluíram que o efeito do 

aumento do raio de ponta da ferramenta nas tensões residuais pode variar de acordo com a 

velocidade de avanço utilizada, tornando-as mais trativas ou compressivas.  
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Apesar da evolução dos modelos analíticos e numéricos, ainda é muito difícil prever 

com exatidão as tensões residuais oriundas de um processo de usinagem. Assim, ainda não 

existe um modelo satisfatório capaz de fazer esse tipo de previsão para qualquer aplicação. 

Entretanto, como comprovado por diversos autores, faz-se possível criar um modelo analítico 

ou numérico com uma precisão satisfatória, quando este é restrito a um determinado material e 

a uma determinada ferramenta. 

2.4 INTEGRIDADE SUPERFICIAL 

A integridade superficial de uma peça usinada é definida pelas suas características 

geométricas e físico-mecânicas. Para a sua correta avaliação, devem-se considerar fatores como 

parâmetros de acabamento superficial, microdureza e microestrutura nas camadas superficiais 

(GROOVER, 2014). Apesar de ser um parâmetro geométrico, o acabamento superficial se faz 

determinante para o correto funcionamento de componentes mecânicos, visto que influencia 

características como: resistências ao desgaste, à corrosão e à fadiga, ajuste de montagem, 

resistência ao escoamento de fluidos, aparência, vedação e aderência às camadas protetoras. 

Nesse contexto, os principais parâmetros considerados para a avaliação do acabamento 

superficial são: rugosidade, ondulações, marcas e falhas. 

2.4.1 Rugosidade superficial 

Nos processos de usinagem, o parâmetro mais utilizado para a avaliação do 

acabamento superficial é a rugosidade. A norma ABNT NBR ISO 4287 (2002) define diversas 

maneiras de medir a rugosidade, dentre as quais as mais utilizadas para avaliar superfícies 

usinadas são a rugosidade média (Ra) e a rugosidade total (Rt). Além disso, a norma define 

percursos e/ou comprimentos a serem considerados durante o processo de medição de 

rugosidade (Figura 2.21), onde: 

𝐿𝑖: comprimento inicial (transiente) 

𝐿𝑓: comprimento final (transiente) 

𝐿𝑎𝑚: comprimento de amostragem (cut-off) 

𝐿𝑎𝑣: comprimento de avaliação - igual a 5 cut-offs 

𝐿𝑡: comprimento total de medição 
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Figura 2.21 – Comprimentos a serem considerados durante o processo de medição de 

rugosidade. 

 

A rugosidade média é definida como o valor médio aritmético de todos os desvios do 

perfil de rugosidade em relação a uma linha média. Por ser uma média aritmética, o valor de 

Ra é um bom parâmetro para avaliar a qualidade superficial, mas não é sensível aos defeitos 

pontuais que podem ser importantes para algumas aplicações, como superfícies de vedação, 

pois se um pico ou vale atípico aparecer na superfície, o valor da média não sofrerá grande 

alteração, ocultando tal defeito. Assim, a norma ABNT NBR ISO 4287 (2002) também define 

o parâmetro de rugosidade total (Rt), o qual configura-se como a distância entre o maior pico e 

o maior vale do perfil de rugosidade, isto é, ao longo do comprimento de avaliação. Desse modo, 

o valor de Rt é capaz de identificar o maior defeito da superfície, mesmo que ele seja pontual. 

O processo de fabricação empregado é determinante para a integridade e para o 

acabamento superficiais. Alguns processos podem produzir superfícies com melhor 

acabamento que outros. Por exemplo, dentro dos processos de fabricação por usinagem, os 

valores de rugosidade tipicamente obtidos variam de 1 μm a 6 μm no fresamento e de 0,1 μm a 

2 μm na retificação (GROOVER, 2014). Geralmente, o custo de manufatura aumenta com a 

melhora do acabamento superficial, uma vez que são necessárias mais operações e mais tempo 

para a obtenção de superfícies de melhor qualidade. 

A rugosidade, contudo, pode variar significativamente para um dado processo de 

fabricação, dependendo dos parâmetros empregados (GROOVER, 2014). Jiang et al. (2010) 

estudaram a influência dos parâmetros de corte na rugosidade média (Ra) após o fresamento de 

topo de uma liga de titânio, sob diferentes condições de lubrificação. Eles concluíram que o 

parâmetro Ra é sensível a variações no avanço por dente e na profundidade de corte, mas não 
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varia muito com alterações na velocidade de corte, em qualquer condição de lubrificação. De 

modo geral, quanto maior o avanço por dente, maiores foram os valores de Ra obtidos. 

Hernández-González et al. (2018) estudaram o fresamento de aço inoxidável austenítico 

AISI 304. Eles também observaram que, quanto maior a velocidade de avanço, maiores os 

valores de Ra medidos. Entretanto, constataram que a velocidade de corte foi o parâmetro que 

mais influenciou o estado de rugosidade superficial, de modo que o seu incremento resultou em 

valores menores de Ra. Já Gürgen et al. (2019) avaliaram a influência de diferentes 

revestimentos para ferramentas de corte no acabamento superficial após o torneamento de 

Inconel 718, concluindo, assim como Sadiq et al. (2018) e Motorcu et al. (2013) que estudaram 

a mesma liga, que o material do recobrimento influencia o acabamento superficial da peça 

usinada. De modo similar, Cakir et al. (2009) buscaram elaborar um modelo matemático para 

avaliar a influência dos parâmetros de corte e do material do revestimento da ferramenta de 

corte (insertos de metal duro) na rugosidade após o torneamento do aço ferramenta P20. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 MATERIAL 

No presente trabalho, foi estudado o aço maraging 350 na condição solubilizado a 

910 °C por 1 hora. As propriedades mecânicas e a composição química do material são 

apresentadas na Tabela 3.1 e na Tabela 3.2, respectivamente. 

Tabela 3.1 – Propriedades mecânicas do aço maraging 350 estudado. 

Tensão Limite de Escoamento 

(MPa) 
Tensão Limite de Resistência 

(MPa) 
Dureza 

(HRC) 

951 1097 37 

 

Tabela 3.2 – Composição química do aço maraging 350 estudado (% em peso - Fe em 

balanço). 

 

C S N H P W Co Ni 

0,0023  0,0006 7,03 0,81 0,005 0,026 11,65 17,65 

Si Mn Cr Mo V Ti Cu Al 

0,039 0,021 0,052 4,69 0,1 1,44 0,009 0,065 

 

3.2 FLUXOGRAMA DOS EXPERIMENTOS 

A metodologia do trabalho seguiu as etapas representadas no fluxograma da Figura 

3.1 e detalhadas nas seções subsequentes.  
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Figura 3.1 – Fluxograma dos experimentos. 

 

3.3 PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS 

Foi utilizada uma amostra na forma de semicircunferência obtida a partir do corte de 

uma seção circular com diâmetro de 140 mm e espessura de 17 mm (Figura 3.2). 

 

Figura 3.2 – Desenho representativo da amostra de aço maraging 350 (dimensões em mm). 
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3.4 FRESAMENTO 

O fresamento de topo foi realizado no Laboratório de Tecnologia Mecânica – LTM, 

do Departamento de Engenharia Mecânica da UFF, em um centro de fresamento Veker, modelo 

MV-760-ECO (Figura 3.5). Foram usadas duas fresas: uma de Ø19 mm com três dentes e outra 

de Ø25 mm com quatro dentes (Figura 3.6 e Figura 3.7, respectivamente), utilizando-se insertos 

intercambiáveis de metal duro fabricados pela Kennametal: 

• Inserto de metal duro (Figura 3.3), classe KC725M, revestido por PVD com 

nitreto de titânio (TiN) + carbonitreto de titânio (TiCN) + nitreto de titânio 

(TiN).  

 

Figura 3.3 – Inserto de metal duro revestido com TiN-TiCN-TiN (Fonte: KENNAMETAL, 

acesso em: 07/12/2020 – adaptado). 

• Inserto de metal duro (Figura 3.4), classe KCPK30, revestido por CVD com 

nitreto de titânio (TiN) + carbonitreto de titânio (TiCN) + óxido de alumínio 

(Al2O3).  

 

Figura 3.4 – Inserto de metal duro revestido com TiN-TiCN- Al2O3 (Fonte: KENNAMETAL, 

acesso em: 07/12/2020 – adaptado). 
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Figura 3.5 – Centro de fresamento MV-760-ECO da marca Veker. Fonte: Grupo Bener. 

 

Figura 3.6 – Fresa Ø19 mm com três insertos de metal duro revestidos com TiN-TiCN-TiN. 

 

Figura 3.7 – Fresa Ø25 mm com 4 insertos de metal duro revestidos com TiN-TiCN-Al2O3. 
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Os ensaios foram realizados de acordo com um Planejamento Fatorial Completo, 

variando-se o avanço por dente (𝑓𝑧) e o revestimento dos insertos, com o objetivo de entender 

como cada um desses parâmetros influenciaria no estado da superfície usinada (Tabela 3.4). A 

Tabela 3.3 apresenta um resumo dos parâmetros empregados. Foi utilizado o fluido de corte 

mineral aditivado Unix Hidrax C da fabricante Ingrax, aplicado através de dois bicos injetores, 

para promover o resfriamento e a lubrificação durante a usinagem. 

Tabela 3.3 – Resumo dos parâmetros de corte empregados. 

Revestimento dos 

insertos 

𝑓𝑧 

(mm/dente) 

𝑉𝑐 

(m/min) 

𝑎𝑝 

(mm) 

Aplicação do 

fluido de corte 

TiN-TiCN-TiN 

TiN-TiCN-Al2O3 

0,02 

0,10 
240 1 Jorro 

 

Tabela 3.4 – Planejamento de experimentos segundo diferentes condições de corte. 

Amostra 
Revestimento 

dos insertos 

𝑓𝑧 

(mm/dente) 

𝑉𝑐 

(m/min) 

𝑎𝑝 

(mm) 

Aplicação do 

fluido de 

corte 

T1 TiN-TiCN-TiN 0,02 

240 1 Jorro 
T2 TiN-TiCN-TiN 0,10 

A1 TiN-TiCN-Al2O3 0,02 

A2 TiN-TiCN-Al2O3 0,10 

 

3.5 RUGOSIDADE 

As medições de rugosidade foram realizadas em um rugosímetro Surtronic da marca 

Taylor Hobson, disponibilizado pelo LMDC/UFF. O equipamento possui um apalpador com 

uma ponta com raio de 5 μm, que oferece uma resolução de 0,01 μm, com precisão de 2% do 

valor medido. Foram empregados como parâmetros o comprimento de avaliação 

𝐿𝑎𝑣  = 4,00 mm e o comprimento de amostragem (cut-off) 𝐿𝑎𝑚  = 0,80 mm. A Figura 3.8 

representa a medição de rugosidade em um dos canais usinados. 



39 

 

 

Figura 3.8 – Medição de rugosidade em um dos canais usinados. 

 

A rugosidade média (Ra) e a rugosidade total (Rt) foram avaliadas no sentido do 

avanço da fresa em cinco pontos distribuídos ao longo do comprimento efetivo de cada canal, 

isto é, fora das regiões de entrada e saída da ferramenta. 

 

3.6 ANÁLISE DE TENSÕES RESIDUAIS 

As tensões residuais foram medidas por difração de raios-X, pelo método sen²ψ. As 

medições foram feitas no Laboratório de Análise de Tensões – LAT, do Departamento de 

Engenharia Mecânica da UFF, em um analisador de tensões XStress 3000 da marca Stresstech 

(Figura 3.9). Os parâmetros adotados são apresentados na Tabela 3.5. 

 

Figura 3.9 – Analisador de tensões XStress3000. 
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Tabela 3.5 – Parâmetros adotados na análise das tensões residuais. 

 

 

 

 

As tensões residuais foram analisadas em um ponto localizado no centro de cada canal 

usinado, na direção longitudinal (L), coincidente com a direção do avanço da ferramenta, e fora 

das regiões de entrada e saída da mesma (Figura 3.10). 

 

Figura 3.10 – Desenho ilustrativo do ponto e da direção da medição de tensões residuais em 

um canal. 

 

Diâmetro do Colimador (mm) 2 

Ângulo de incidência (2θ) () 156,8 

Plano de difração (hkl) (211) 

Radiação Crα 

Comprimento de onda () Crα (Å) 2,29092 

Corrente (mA) 4,7 

Tensão (kV) 25 

Inclinação ψ () 0, 18, 27, 33 e 45 

Tempo de exposição (s) 10 
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O programa XTronic V1-0 Standard, da Stresstech, foi utilizado para realizar o cálculo 

das tensões residuais. 

 

3.7 RUÍDO MAGNÉTICO BARKHAUSEN 

As medições de Ruído Magnético Barkhausen (RMB) foram realizadas no Laboratório 

de Ensaios Não-Destrutivos – LEND, do Departamento de Engenharia Mecânica da UFF. O 

equipamento utilizado não é de uso comercial, mas foi desenvolvido por um grupo de 

professores da Universidade de São Paulo (USP) para fins acadêmicos. A Tabela 3.6 apresenta 

os parâmetros empregados nas medições, as quais foram feitas na direção longitudinal em cada 

canal. 

Tabela 3.6 – Parâmetros empregados nas medições de Ruído Magnético Barkhausen. 

Frequência de amostragem (kHz) 350 

Frequência de excitação (Hz) 80 

Amplitude de excitação (V) 1 

 

A faixa de profundidade em que o RMB é medido depende do valor de frequência de 

excitação empregado. Essa relação é inversamente proporcional, isto é, quanto maior a 

frequência de excitação, menor a profundidade em que o RMB é avaliado. Desse modo, cada 

amostra foi submetida a um ciclo de magnetização com uma frequência de excitação de 80 Hz. 

Foram gravadas 20 repetições em cada canal. As medições registraram 4375 valores de RMB 

para cada repetição. Em seguida, as informações foram tratadas por meio de um programa 

elaborado em um software específico para tratamento numérico de dados, obtendo o RMS de 

todas as repetições, por meio da Equação 2.14. 
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4 RESULTADOS 

Os resultados obtidos no presente estudo estão apresentados na mesma ordem em que 

estão descritos no Fluxograma apresentado na Figura 3.1 do Capítulo 3 – Materiais e Métodos.  

4.1 ACABAMENTO SUPERFICIAL 

A Figura 4.1 e a Figura 4.2 apresentam, respectivamente, as médias dos valores das 

rugosidades Ra e Rt medidas em cada uma das condições de corte estudadas: com o emprego 

de dois avanços e dois recobrimentos do inserto de metal duro. 

 

Figura 4.1 – Média e desvio padrão dos valores de rugosidade média Ra (μm). 
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Figura 4.2 – Média e desvio padrão dos valores de rugosidade total Rt (μm). 

 

 Pela análise dos gráficos apresentados nas Figuras 4.1 e 4.2, é possível perceber que, 

com o emprego dos insertos revestidos com TiN-TiCN-Al2O3, o aumento do avanço por dente 

não afetou o valor da rugosidade média Ra e diminuiu o valor da rugosidade total Rt, 

proporcionando uma melhora no acabamento superficial em regimes de maiores avanços. Esse 

efeito foi contrário ao observado para os insertos de metal duro revestidos com TiN-TiCN-TiN, 

que conferiram menor qualidade superficial ao trabalharem em avanços mais altos. Além disso, 

com exceção dos valores de Rt medidos para o regime de menor avanço, observa-se que o 

emprego de insertos revestidos com TiN-TiCN-Al2O3 conferiu uma qualidade superficial 

equivalente ou até superior às amostras usinadas com insertos de metal duro revestidos com 

TiN-TiCN-TiN. 

 Os resultados observados são corroborados por Gürgen et al. (2019). Segundo eles, a 

baixa condutividade térmica do óxido de alumínio (Al2O3) evita que o calor gerado no corte se 

dissipe para o substrato da ferramenta, reduzindo sua taxa de desgaste e, consequentemente, 

promovendo um acabamento superficial melhor do que as ferramentas revestidas com nitreto 

de titânio (TiN), as quais possuem maior condutividade térmica. Esse comportamento também 

está de acordo com os resultados de Fahad et al. (2012) que, ao compararem revestimentos de 

TiN e Al2O3, observaram um melhor desempenho das ferramentas revestidas com Al2O3 ao 

trabalharem com altas velocidades de corte, uma vez que a condutividade térmica do óxido de 

alumínio, além de ser mais baixa que a do nitreto de titânio, diminui com o incremento da 
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temperatura. Desse modo, em regimes de maiores avanços, nos quais os efeitos térmicos no 

corte tendem a ser potencializados, as propriedades térmicas do Al2O3 aumentam a resistência 

ao desgaste dos insertos e, por isso, proporcionam um acabamento superficial superior ao das 

amostras usinadas com insertos revestidos com TiN. 

 Com relação à melhoria no acabamento superficial, que foi observada no fresamento 

com insertos de metal duro revestidos com Al2O3 com o maior avanço por dente, ela pode ser 

justificada pelo mecanismo explicado por Cakir et al. (2009): com o aumento da temperatura 

na superfície usinada devido à menor condutividade térmica da alumina (Al2O3), as vibrações 

originadas pelo incremento da força de avanço são amenizadas pela redução da resistência do 

material ao corte. Por isso, a rugosidade apresenta uma tendência de redução, como observado 

nos gráficos da Figura 4.1 e da Figura 4.2. 

 Considerando que os suportes empregados com os diferentes insertos tinham diâmetro 

de 19 mm e 25 mm e, portanto, continham três insertos com recobrimento de TiN e quatro 

insertos com recobrimento de Al2O3, respectivamente,  deve-se levar em conta que esse fator 

pode ter influenciado os valores de rugosidade medidos. Entretanto, ao contrário do que foi 

observado por Buj-Corral et al.  (2013), Sirikaya et al. (2015) e Basar et al. (2018), a usinagem 

com maior número de insertos de metal duro resultou em um melhor acabamento superficial 

nas amostras de aço maraging 350 estudadas, reforçando a ideia de que esse efeito pode ser 

devido à menor condutividade térmica do recobrimento de Al2O3 empregado. 

 

4.2 TENSÕES RESIDUAIS 

Os resultados das tensões residuais analisadas estão apresentados na Figura 4.3. Foram 

compiladas as médias dos valores das tensões longitudinais medidas em todos os canais 

fresados e nas condições de corte estudadas: com o emprego de dois avanços e dois 

recobrimentos do inserto de metal duro. 
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Figura 4.3 – Tensões residuais longitudinais (MPa). 

 Analisando a Figura 4.3, pode-se notar que, de modo geral, os diferentes avanços usados 

resultaram em tensões residuais longitudinais compressivas na superfície das amostras. A única 

exceção consiste na amostra usinada com maior avanço por dente com inserto de metal duro 

revestido com TiN-TiCN-Al2O3, que gerou tensões residuais trativas, que podem ser 

prejudiciais para a vida em serviço quando de um componente assim usinado. 

O aumento do avanço por dente resultou na geração de tensões residuais menos 

compressivas ou mais trativas (em módulo) nas amostras, para ambos os revestimentos 

estudados. Esse resultado está de acordo os trabalhos de vários autores, entre eles 

Mohammadpour et al. (2010), Coto et al. (2011), Saini et al. (2013). Coto et al. (2011) explicam 

que a utilização de velocidades de avanço mais elevadas aumenta a geração de calor durante o 

corte, induzindo o surgimento de tensões residuais mais trativas, como verificado pelos 

resultados obtidos. 

  A presença de tensões residuais mais trativas nas amostras usinadas com insertos de 

metal duro revestidos com TiN-TiCN-Al2O3 ratifica o efeito descrito por Bushlya et al. (2012), 

que se baseia, mais uma vez, na menor condutividade térmica do revestimento utilizado. A 

menor condutividade térmica proporcionada pelo óxido de alumínio nas ferramentas revestidas 

com TiN-TiCN-Al2O3 potencializa os efeitos térmicos na peça durante o corte, justificando o 

surgimento de tensões residuais menos compressivas e até mesmo trativas nas amostras 

usinadas com esses insertos.  
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 A Figura 4.4 apresenta um gráfico que permite avaliar, visualmente, a influência da 

variação dos parâmetros estudados nas tensões residuais. 

 

Figura 4.4 – Comportamento das tensões residuais longitudinais com a variação do avanço 

por dente e do tipo de revestimento das ferramentas de corte. 

 

 A partir da análise da inclinação das curvas, observa-se que a variação do avanço 

provocou maiores alterações nas tensões residuais longitudinais com o uso de insertos de metal 

duro revestidos com TiN-TiCN-TiN, que se mostraram, portanto, mais sensíveis à variação 

desse parâmetro. Por outro lado, os insertos revestidos com TiN-TiCN-Al2O3 produziram, com 

os parâmetros selecionados, tensões mais trativas nas superfícies avaliadas, o que pode ser 

prejudicial para a vida em serviço do componente quando comparados aos insertos revestidos 

com TiN-TiCN-TiN, devido às propriedades térmicas da alumina, que tendem a potencializar 

os efeitos térmicos na peça durante o corte. 

4.3 RUÍDO MAGNÉTICO BARKHAUSEN 

Os resultados das análises de Ruído Magnético Barkhausen estão apresentados na Figura 

4.5, sendo que os valores de RMBRMS foram calculados a partir das medições realizadas em 

cada um dos canais usinados. 
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Figura 4.5 – Sinais de RMBRMS (mV). 

 

O gráfico permite verificar que, para um mesmo avanço por dente, houve um aumento 

no valor do sinal medido ao se utilizarem as ferramentas revestidas com TiN-TiCN-Al2O3. 

Além disso, com exceção da amostra A1, fresada com insertos revestidos com TiN-TiCN-Al2O3 

sob o regime de menor avanço, o incremento no valor de RMBRMS acompanha o comportamento 

das tensões residuais na superfície das amostras estudadas, apresentando seu maior valor para 

a amostra com tensões trativas e o seu menor valor para a amostra com tensões mais 

compressivas. Esse comportamento está de acordo com os resultados apresentados no trabalho 

de Sorsa et al. (2018), no qual os autores concluíram que tensões residuais de tração favorecem 

o aumento do sinal de RMB, enquanto tensões residuais de compressão reduzem o sinal de 

RMB. O comportamento atípico da amostra A1, porém, pode ser justificado pelo fato de o sinal 

de RMB ser sensível a variáveis metalúrgicas além das tensões residuais, como destacado por 

Grijalba & Padovese (2018). Assim, é possível que alguma característica microestrutural do 

material possa ter interferido nos valores de RMBRMS obtidos para essa amostra. 

A técnica do Ruído Magnético Barkhausen, como destacado por Sorsa et al. (2018), 

pode ser utilizada como método indireto para medição de tensões residuais. Por isso, essa 

técnica não fornece diretamente resultados de tensão residual (MPa), tendo sido elaborada uma 

curva de calibração (Figura 4.6) que correlaciona as tensões residuais obtidas através da técnica 

de difração de raios-X com os sinais de RMB, na direção longitudinal. 
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Figura 4.6 – Curva de calibração: Tensões residuais vs RMB, na direção longitudinal. 

 

A partir dessa regressão linear apresenta na Figura 4.6, foram calculadas as tensões 

residuais previstas pela equação da curva de calibração elaborada, que foram comparadas com 

as tensões medidas pela técnica de difração de raios-X na Figura 4.7. 

 

 

Figura 4.7 – Tensões residuais longitudinais por difração de raios-X e por RMB. 
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Da análise da Figura 4.7 se depreende que, embora seja possível correlacionar os 

resultados de tensão residual e RMB, os valores de RMB não são, por si só, suficientemente 

seguros para prever os resultados de tensão com exatidão. Por isso, a técnica de RMB mostrou-

se válida somente para fornecer uma noção da natureza e da ordem de grandeza das tensões 

residuais geradas no fresamento das amostras de aço maraging 350 estudadas. 
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5 CONCLUSÕES 

Os resultados do presente trabalho, que teve como objetivo estudar a influência do 

emprego de dois revestimentos de insertos de metal duro nas tensões residuais e na qualidade 

da superfície usinada por fresamento de topo em aço maraging 350, permitem as seguintes 

conclusões: 

1. O fresamento de topo com insertos revestidos com TiN-TiCN-TiN gerou 

tensões residuais de compressão nas condições de corte estudadas. 

2. A usinagem com insertos revestidos com TiN-TiCN-Al2O3 resultou na 

diminuição dos valores das rugosidades Ra e Rt com o aumento do avanço por 

dente, proporcionando uma melhora no acabamento superficial. Entretanto, a 

utilização desse inserto com maior avanço resultou em tensões trativas, que 

podem ser deletérias ao componente usinado.  

3. Para ambos os revestimentos estudados, observou-se que as tensões residuais 

longitudinais se tornaram menos compressivas ou mais trativas com o aumento 

do avanço por dente. 

4. A técnica de RMB mostrou-se válida para fornecer a natureza e a ordem de 

grandeza das tensões residuais nas amostras estudadas, não se caracterizando 

como uma técnica direta para medição de tensões residuais. 
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6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

1. Estudar a influência do desgaste dos insertos de metal duro nas tensões residuais e no 

acabamento superficial em amostras fresadas de aço maraging 350. 

2. Variar outros parâmetros de corte, a fim de compreender a influência de cada um deles 

nas tensões residuais geradas por fresamento de topo de aço maraging 350. 

3. Avaliar os efeitos térmicos durante o corte com a utilização de uma câmera térmica e 

verificar sua relação com as tensões residuais geradas. 

4. Medir as forças de usinagem durante o fresamento de topo de aço maraging 350 e avaliar 

sua influência na geração de tensões residuais na superfície usinada. 

 

 

 



52 

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ABBOUD, E.; ATTIA, H.; SHI, B.; DAMIR, A.; THOMSON, V.; MEBRAHTU, Y. 

Residual Stresses and Surface Integrity of Ti-alloys During Finish Turning – Guidelines for 

Compressive Residual Stresses. Procedia CIRP, v. 45, p. 55–58, 2016. 

ABNT NBR ISO 4287. Termos, Definições e Parâmetros de Rugosidade, 

Especificações Geométricas do produto (GPS) – Rugosidade – Método do Perfil, 18p., 2002. 

ABOURIDOUANE, M.; KLOCKE, F.; LUNG, D.; VESELOVAC D. The mechanics 

of cutting: In-situ measurement and modelling. 15th CIRP Conference on Modelling of 

Machining Operations. p. 246 – 251, 2015. 

AGRAWAL, S.; JOSHI, S. S. Analytical modelling of residual stresses in orthogonal 

machining of AISI4340 steel. Journal of Manufacturing Processes, v. 15, n. 1, p. 167–179, jan. 

2013. 

AHMED, I.I.; ADEBISI, J.A.; ABDULKAREEM, S.; SHERRY, A.H. Investigation 

of surface residual stress profile on martensitic stainless steel weldment with X-ray diffraction. 

30, p.183-187, 2018. 

AMIRIL, S. A. S.; RAHIM, E. A.; SYAHRULLAIL, S. A review on ionic liquids as 

sustainable lubricants in manufacturing and engineering: Recent research, performance, and 

applications. Journal of Cleaner Production, v. 168, p. 1571–1589, 2017. 

BADALUDDIN, N. A.; ZAMRI, W. F. H. W.; DIN, M. F. M.; MOHAMED, I. F.; 

GHANI, J. A. Coatings of Cutting Tools and Their Contribution to Improve Mechanical 

Properties: A Brief Review. International Journal of Applied Engineering Research, v. 13, pp. 

11653-11664, 2018. 

BASAR, G.; KIRLI AKIN, H.; KAHRAMAN, F.; FEDAI, Y. Modeling and 

optimization of face milling process parameters for AISI 4140 steel. Technical Journal, v. 12, 

pp. 5-10, 2018. 

BENEDICTO, E.; CAROU, D.; RUBIO, E. M. Technical, Economic and 

Environmental Review of the Lubrication/Cooling Systems Used in Machining Processes. 

Procedia Engineering, v. 184, p. 99–116, 2017. 



53 

 

BHADESHIA, H.K.D.H. Residual Stress: Material Factors. In: Totten, G.; Howes, M.; 

Inoue, T. Handbook of Residual Stress and Deformation of Steel. ASM International, Materials 

Park, USA, p.3-10, 2002. 

BIEBER, C. Progress with 25% Nickel Steels for High-Strength Applications. In: 

DECKER, R. Source Book on maraging steels. Ohio: American Society for Metals, p.378-379, 

1979. 

BUJ-CORRAL, I.; VIVANCOS-CALVET, J.; GONZÁLEZ-ROJAS, H. Roughness 

variation caused by grinding errors of cutting edges in side milling. Machining Science and 

Technology, v.17, pp. 575–592, 2013. 

BUSHLYA, V.; ZHOU, J.; STÅHL, J.E. Effect of Cutting Conditions on 

Machinability of Superalloy Inconel 718 During High Speed Turning with Coated and 

Uncoated PCBN Tools. Procedia CIRP, v. 3, pp. 370 – 375, 2012. 

CAKIR, M. C.; ENSARIOGLU, C.; DEMIRAYAK, I. Mathematical modeling of 

surface roughness for evaluating the effects of cutting parameters and coating material. Journal 

of Materials Processing Technology, pp. 102-109, 2009. 

CALLISTER, W.D. Materials Science and Engineering: An introduction. 7ª edição, 

John Wiley e Sons, 586p., 2007. 

CASALINO, G.; CAMPANELLI, S. L.; CONTUZZI, N.; LUDOVICO, A. D. 

Experimental investigation and statistical optimisation of selective laser melting process of a 

maraging steel. Optics & Laser Technology, v. 65, p.151-158, 2015. 

CEGLIAS, R.B.; ALVES, J.M.; BOTELHO R.A.; JÚNIOR, E.S.B.; DOS SANTOS, 

I.C.; DE MORAES, N.R.D.C., DE OLIVEIRA, R.V., DINIZ, S.B., BRANDAO, L.P. Residual 

Stress Evaluation by X-Ray Diffraction and Hole-Drilling in an API 5L X70 Steel Pipe Bent 

by Hot Induction. Materials Research, p. 1176-1179, 2016. 

CINDRA FONSECA, M. P. Evolução do Estado de Tensões Residuais em Juntas 

Soldadas de Tubulação Durante Ciclos de Fadiga, Tese de Doutorado em Engenharia 

Metalúrgica e de Materiais, COPPE/UFRJ, 2000. 

CINDRA FONSECA, M.; SOUZA, M.F.; MARTINS, M.C.; TOMAZ, I.V.; 

SILVEIRA, R.J.E. Abordagem teórica dos princípios da tensometria por difração de Raios-X. 

VIII ECTM, 2017. 



54 

CIZEAU, P.; ZAPPERI, S.; DURIN, G.; STANLEY, H. E. Dynamics of a 

Ferromagnetic Domain Wall and the Barkhausen Effect. The American Physical Society, v. 79, 

4669-4672, 1997. 

CONRADIE, P.J.T.; OOSTHUIZEN, G.A.; DIMITROV, D.M.; SAXER, M. Effect of 

Milling Strategy and Tool Geometry on Machining Cost When Cutting Titanium Alloys. South 

African Journal of Industrial Engineering. v. 26(3), p.137-151, 2015. 

COTO, B.; NAVAS, V. G.; GONZALO, O.; ARANZABE, A.; SANZ, C. Influences 

of turning parameters in surface residual stresses in AISI 4340 steel. The International Journal 

of Advanced Manufacturing Technology, v. 53, n. 9–12, p. 911–919, 24 abr. 2011. 

DEBNATH, S.; REDDY, M. M.; YI, Q. S. Environmental friendly cutting fluids and 

cooling techniques in machining: a review. Journal of Cleaner Production, v. 83, p. 33–47, nov. 

2014.   

DIB, M. H. M.; JASINEVICIUS, R.G. Modelo da força principal de usinagem para o 

torneamento de ultraprecisão. VII Congresso Nacional de Engenharia Mecânica (CONEM), 

2012. 

DING, Z.; LI, B.; LIANG, S. Y. Phase transformation and residual stress of Maraging 

C250 steel during grinding. Materials Letters, v. 154, p. 37–39, set. 2015. 

DINIZ, A. E.; MARCONDES, F. C.; COPPINI, N. L. Tecnologia de Usinagem dos 

materiais. 9. ed., 2014. 

EKINOVIC, S.; PRCANOVIC, H.; BEGOVIC E. Investigation of influence of MQL 

machining parameters on cutting forces during MQL turning of carbon steel St52-3. The 

Manufacturing Engineering Society International Conference, MESIC 2015, 132, p.608-614, 

2015. 

EL-AXIR, M. H., ELKHABEERY M. M., OKASHA, M. M. Modeling and Parameter 

Optimization for Surface Roughness and Residual Stress in Dry Turning Process. Engineering, 

Technology & Applied Science Research 7, n. 5, p.2047-2055, 2017. 

ERHAN, S. Z.; SHARMA, B. K.; LIU, Z.; ADHVARYU, A. Lubricant Base Stock 

Potential of Chemically Modified Vegetable Oils. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 

v. 56, n. 19, p. 8919–8925, 8 out. 2008. 



55 

 

FAHAD, M.; MATIVENGA, P. T.; SHEIKH, M. A. Critical design factors for multi-

layer coating systems that influence heat partition in the secondary shear deformation zone and 

machining performance. Journal of Engineering Manufacture, pp. 1-15, 2012. 

FARIAS, A. R. Caracterização do Ruído Magnético Barkhausen em Materiais 

Utilizando Transformada Wavelet. [s.l.] Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, 

Dissertação de Mestrado. 2005. 

FITZPATRICK, M. E.; FRY, A. T.; HOLDWAY, P.; KANDIL, F. A.; 

SHACKLETON, J.; SUOMINEN, L. Determination of Residual Stresses by X-ray Diffraction 

– Issue 2. Measurement Good Practice Guide No. 52, Crown, 2005. 

FLOREEN, S.; BAYER, A. M. Development and commercialization of cobalt-free 

maraging steels. In: WILSON, R. K. ed. Maraging Steels: Recent developments and 

applications: preceedings of a symposium, held in Phoenix, Arizona, 25-26 January, 1988. 

Warrendale, PA., The Minerals, Metals & Materials Society, p.01-38, 1988. 

FORTUNATO, A.; LULAJ, A.; MELKOTE, S.; LIVERANI, E.; ASCARI, A.; 

UMBRELLO, D. Milling of maraging steel components produced by selective laser melting. 

The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, p. 1895–1902, 2018. 

FRANCO GRIJALBA, F. A. Desenvolvimento de Ensaio Não Destrutivo baseado no 

Ruído Magnético de Barkhausen para caracterização de tensões elásticas e deformações 

plásticas em aços. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2010. 

GRIJALBA F.A.F.; PADOVESE L.R. Non-destructive scanning for applied stress by 

the continuous magnetic Barkhausen noise method. Journal of Magnetism and Magnetic 

Materials, 446, p.231-238, 2018.  

GROOVER, M. P. Introdução aos Processos de Fabricação. 1. ed. [s.l.] LTC Editora, 

2014. 

GÜRGEN S.; TALI D.; KUSHAN M. C. An Investigation on Surface Roughness and 

Tool Wear in Turning Operation of Inconel 718. J. Aerosp. Technol. Manag., v. 11, pp. 1-10, 

2019. 

HALL, A.M.; SLUNDER C.J. The Metallurgy, Behavior and Application of the 18-

Percent Nickel Maraging Steels. Battelle Memorial Inst Columbus Of Columbus Labs. 

Washington, DC: NASA, 1968. 



56 

HERNÁNDEZ-GONZÁLEZ, L. W.; PÉREZ-RODRÍGUEZ, R.; QUESADA-

ESTRADA, A. M.; DUMITRESCU, L. Effects of cutting parameters on surface roughness and 

hardness in milling of AISI 304 steel. DYNA, 85(205), p. 57-63, 2018. 

HRONEK, O. & ZETEK, M. The Influences of Cutting Edge Radius on Surface 

Roughness When Milling Nickel Alloy. Proceedings of the 28th Daaam International 

Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation. p.1037-1043, 2017. 

HUA, Y. & LIU, Z. Effects of cutting parameters and tool nose radius on surface 

roughness and work hardening during dry turning Inconel 718. The International Journal of 

Advanced Manufacturing Technology. p.2421-2430, 2018. 

INCO. The 18 per cent nickel maraging steels: engineering properties. Source book on 

maraging steels, ASM, p.351-377, 1979. 

ISCAR BRASIL, Ferramenta de torneamento ISO. Disponível em: < 

https://www.iscar.by/Products.aspx/CountryId/4/ProductId/5389 >. Acesso em: 14/09/2020. 

JOHNSON, R. D. J.; WINS, K. L. D.; RAJ, A.; BEATRICE, B. A. Optimization of 

Cutting Parameters and Fluid Application Parameters during Turning of OHNS Steel. Procedia 

Engineering. p. 172-177, 2014. 

KANDIL, F.A.; LORD, J.D.; FRY, A.T.; GRANT, P.V. A Review of Residual Stress 

Measurement Methods. United Kingdom, 2001. 

KENNAMETAL, Mill 1-10™ helicoidal. Disponível em: < 

https://www.kennametal.com/pt/pt/products/p.inserts-for-mill-1-10-edct-ld-

metric.3649192.html >. Acesso em: 07/12/2020. 

KENNAMETAL, NGE-A. Disponível em: < 

https://www.kennametal.com/pt/pt/products/p.insertos-para-a-nge-a-adpt-gp.1157449.html >. 

Acesso em: 07/12/2020. 

KROLCZYK, G. M.; MARUDA, R. W.; KROLCZYK, J. B.; WOJCIECHOWSKI, 

S.; MIA, M.; NIESLONY, P.; BUDZIK, G. Ecological trends in machining as a key factor in 

sustainable production – A review. Journal of Cleaner Production, v. 218, p. 601-615, 2019. 

LALWANI, D. I.; MEHTA, N. K.; JAIN, P. K. Experimental investigations of cutting 

parameters influence on cutting forces and surface roughness in finish hard turning of MDN250 

steel. Journal of Materials Processing Technology, v. 206, n. 1–3, p. 167-179, set. 2008. 



57 

 

LI, B.; DING, Z.; XIAO, J.; LIANG, S. Y. Maraging steel 3J33 phase transformation 

during micro-grinding. Materials Letters, v. 164, p. 217-220, 2016. 

LU, J. Prestress Engineering of Structural Material: A Global Design Approach to the 

Residual Stress Problem. In: Totten, G.; Howes, M.; Inoue, T. Handbook of Residual Stress 

and Deformation of Steel. ASM International, Materials Park, USA, p. 11-26, 2002. 

MA, Y.; FENG, P.; ZHANG, J.; WU, Z.; YU, D. Prediction of surface residual stress 

after end milling based on cutting force and temperature. Journal of Materials Processing 

Technology, v. 235, p. 41–48, set. 2016. 

MACHERAUCH, E.; KLOOS, K. H. Origin, Measurement and Evaluation of 

Residual Stresses. Proceeding of the International Conference on Residual Stresses, p. 3–26, 

1987. 

MADARIAGA, A.; KORTABARRIA, A.; HORMAETXE, E.; GARAY, A.; 

ARRAZOLA, P. J. Influence of Tool Wear on Residual Stresses When Turning Inconel 718. 

Procedia CIRP, v. 45, p. 267–270, 2016. 

MASMIATI, N.; SARHAN, A. A. D. Optimizing cutting parameters in inclined end 

milling for minimum surface residual stress – Taguchi approach. Measurement, v. 60, p. 267–

275, jan. 2015. 

MELLO, H. J.; NALON, L. J.; SANCHEZ, L. E. A. Efeito da Aplicação de Mínima 

Quantidade de Fluido (MQF) no Torneamento de Aços de Diferentes Condutividades Térmica. 

CONEM. Anais. 2002. 

MOHAMMADPOUR, M.; RAZFAR, M. R.; JALILI SAFFAR, R. Numerical 

investigating the effect of machining parameters on residual stresses in orthogonal cutting. 

Simulation Modelling Practice and Theory, p. 378-389, 2010.  

MONDAL, A.K.; BISWAS, P.; BAG, S. Influence of tacking sequence on residual 

stress and distortion of single sided fillet submerged arc welded joint. Journal of Marine Science 

and Application, 14, n. 3, p.250-260, 2015. 

MOORTHY, V.; SHAW, B. A. Magnetic Barkhausen emission measurements for 

evaluation of material properties in gears. Nondestructive Testing and Evaluation, v. 23, n. 4, 

p. 317–348, 2008.  



58 

MOTORCU, A. R.; KUŞ, A.; ARSLAN, R.; TEKIN, Y.; EZENTAŞ, R. Evaluation 

of Tool Life - Tool Wear in Milling of Inconel 718 Superalloy and the Investigation of Effects 

of Cutting Parameters on Surface Roughness with Taguchi Method. Technical Gazette, pp. 765-

774, 2013. 

MUMMAW, C. Controlling Cutting Tool Cost with Hybrid Geometries. Moldmaking 

Technology Magazine. p. 26-30, 2014. 

NATARAJ, M.; NAGARAJAN, N. Effect of Cutting Tool Nose Radius on Surface 

Roughness by Using Response Surface Methodology. Journal of the Balkan Tribological 

Association. v.25, p.224–235, 2019. 

NESLUŠAN M., HRABOVSKY T., CILLIKOVA M., MICIETOVA A. Monitoring 

of Hard Milled Surfaces via Barkhausen Noise Technique. 132, p.472-479, 2015. 

NEUGEBAUER, R., BOUZAKIS, K. D., DENKENA, B., KLOCKE, F., STERZING, 

A., TEKKAYA, A. E., & WERTHEIM, R. Velocity effects in metal forming and machining 

processes. CIRP Annals - Manufacturing Technology, p.627-650., 2011. 

NOBRE, J.P. & OUTEIRO, J.C. Evaluating residual stresses induced by drilling of 

Ti-6Al-4V alloy by using and experimental-numerical methodology. Procedia CIRP. p.215-220, 

2015. 

NUNES, G.C.S.; SARVEZUK, P.W.C.; BIONDO, V.; BLANCO, M.C.; NUNES, 

M.V.S.; DE ANDRADE, A.M.H.; JR., A. P. Structural and magnetic characterization of 

martensitic Maraging-350 steel. Journal of Alloys and Compounds, p.321-325, 2015. 

OLIVEIRA, G. P.; FONSECA, M. C.; ARAUJO, A. C. Analysis of residual stress and 

cutting force in end milling of Inconel 718 using conventional flood cooling and minimum 

quantity lubrication. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. p. 

3265–3272, 2017. 

PRIARONE, P. C.; ROBIGLIO, M.; SETTINERI, L.; TEBALDO, V. Effectiveness 

of Minimizing Cutting Fluid Use when Turning Difficult-to-cut Alloys. Procedia CIRP, v. 29, 

p. 341–346, 2015. 

ROSSINI, N.S.; DASSISTI, M.; BENYOUNIS, K.Y.; OLABI, A.G. Methods of 

measuring residual stresses in components. Materials and Design, 35, p.572-588, 2012. 

ROWE, W.B. Modern Grinding Technology and Systems. MPDI, p.9, 2019. 



59 

 

RUBEO, M. A.; SCHMITZ, T. L. Milling Force Modeling: A Comparison of Two 

Approaches. Procedia Manufacturing, v. 5, p. 90–105, 2016. 

SADIQ, M. A.; HOANG, N. M.; VALENCIA, N.; OBEIDAT, S.; HUNG, W. N. P. 

Experimental study of micromilling selective laser melted Inconel 718 superalloy. Procedia 

Manufacturing, v. 20, pp. 983-992, 2018. 

SAINI, S.; AHUJA, I. S.; SHARMA, V. S. Modelling the effects of cutting parameters 

on residual stresses in hard turning of AISI H11 tool steel. The International Journal of 

Advanced Manufacturing Technology, p. 667-678, 2013.  

SARIKAYA, M.; DILIPAK, H.; GEZGIN, A. Optimization of the process parameters 

for surface roughness and tool life in face milling using the Taguchi analysis. Materials and 

Technology, v. 49, pp. 139–147, 2015. 

SHA, W.; YEA, A.; MALINOV, S.; WILSON, E.A. Microstructure and mechanical 

properties of low nickel maraging steel. Materials Science and Engineering, p. 129-135, 2012. 

SHARMA, V. S.; SINGH, G.; SØRBY, K. A Review on Minimum Quantity 

Lubrication for Machining Processes. Materials and Manufacturing Processes, v. 30, n. 8, p. 

935–953, 3 ago. 2015. 

SHARMA V. & PANDEY P.M. Optimization of machining and vibration parameters 

for residual stresses minimization in ultrasonic assisted turning of 4340 hardened steel. 

Ultrasonics, 70, p.172-182, 2016. 

SILVA, L. R.; CORRÊA, E. C. S.; BRANDÃO, J. R.; DE ÁVILA, R. F. 

Environmentally friendly manufacturing: Behavior analysis of minimum quantity of lubricant 

- MQL in grinding process. Journal of Cleaner Production, 2013. 

SIMM, T. H.; SUN, L.; GALVIN, D. R.; GILBERT, E. P.; VENERO, D. A.; LI, Y.; 

MARTIN, T. L.; BAGOT, P. A. J.; MOODY, M. P.; HILL, P.; BHADESHIA, H. K. D. H.; 

BIROSCA, S.; RAWSON, M. J.; PERKINS, K. M. A SANS and APT study of precipitate 

evolution and strengthening in a maraging steel. Materials Science & Engineering A, v. 702, 

p.414-424, 2017. 

SORSA, A.; SANTA-AHO, S.; WARTIAINEN, J.; SUOMINEN, L.; VIPPOLA, M.; 

LEIVISKÄ, K. Effect of Shot Peening Parameters to Residual Stress Profiles and Barkhausen 

Noise. Journal of Nondestructive Evaluation, p. 1-11, 2018. 



60 

STACHURSKI, W.; SAWICKI, J.; WÓJCIK, R.; NADOLNY, K. Influence of 

application of hybrid MQL-CCA method of applying coolant during hob cutter sharpening on 

cutting blade surface condition. Journal of Cleaner Production, v. 171, p. 892–910, jan. 2018. 

SUBBAIAH, K. V.; RAJU C.; SURESH C. Parametric analysis and optimization of 

hard turning at different levels of hardness using wiper ceramic insert. Measurement. p. 1-13. 

2020. 

SUN, L.; SIMM, T. H.; MARTIN, T.L.; MCADAM, S.; GALVIN, D. R.; PERKINS, 

K. M; BAGOT, P. A. J.; MOODY, M. P.; OOI, S. W.; HILL, P.; RAWSON, M. J.; 

BHADESHIA, H. K. D. H. A novel ultra-high strength maraging steel with balanced ductility 

and creep resistance achieved by nanoscale b-NiAl and Laves phase precipitates. Acta 

Materialia, v. 149, p.285-301, 2018. 

SURESH R.; BASAVARAJAPPA S.; SAMUEL G.L. Some studies on hard turning 

of AISI 4340 steel using multilayer coated carbide tool. Measurement, 45, p.1872-1884, 2012. 

TAN, C.; ZHOU, K.; KUANG, M.; MA, W.; KUANG, T. Microstructural 

characterization and properties of selective laser melted maraging steel with different build 

directions. Science and Technology of Advanced Materials, v. 19, p.746-758, 2018. 

TEWARI, R.; MAZUMDER, S.; BATRA, I. S.; DEY, G. K.; BANERJEE, S. 

Precipitation in 18 wt% Ni maraging steel of grade 350. Acta Materialia, v. 48, p.1187-1200, 

2000. 

TOMAZ, I.V. Estudo das tensões residuais e forças de usinagem no fresamento de 

topo de aço maraging 300. Rio de Janeiro: Tese de Doutorado – PGMEC/UFF, 2019. 

TOMAZ, I.V.; PARDAL, J. M.; FONSECA, M.C. Influence of minimum quantity 

lubrication in the surface quality of milled maraging steel. The International Journal of 

Advanced Manufacturing Technology, v.104(9), p.4301-4311, 2019. 

TRILLON, A.; DENEUVILLE, F.; PETIT, S.; BISIAUX, B. Magnetic Barkhausen 

Noise for hardness checking on steel. 18th World Conference on Nondestructive Testing, 

Durban, South Africa, p.16-20, 2012. 

ULUTAN, D.; ARISOY, Y.M.; ÖZEL, T.; MEARS, L. Empirical modeling of 

residual stress profile in machining nickel-based superalloys using the sinusoidal decay 

function. Procedia CIRP, p. 365-370, 2014. 



61 

 

USINAGEM BRASIL, Progressos no desenvolvimento das ferramentas de metal duro. 

Disponível em: < www.usinagem-brasil.com.br >. Acesso em: 27/11//2020. 

VILČEK, I., REHOR, J., CAROU, D., ZEMAN, P. Residual stresses evaluation in 

precision milling of hardened steel based on the deflection-electrochemical etching technique. 

Robotics and Computer–Integrated Manufacturing, p.112-116, 2017. 

WITHERS, P.J.; BHADESHIA, H.K.D.H. “Residual stress Part 2 – Nature and 

origins”, Materials Science and Technology 17, pp. 366-375, 2001. 

WITTY, M.; BERGS, T.; SCHÄFER, A.; CABRAL, G. Cutting Tool Geometry for 

Plunge Milling – Process Optimization for a Stainless Steel. 5th CIRP Conference on High 

Performance Cutting 2012. p. 506 – 511, 2012. 

ZAUJEC, R.; VOPAT, T.; SIMNA, V.; JURINA, F. Coating of Cutting Tool and 

CAM Milling Strategy Influence on the Tool Wear and Surface Roughness. Proceedings of the 

29th DAAAM International Symposium, pp.1273-1278, 2018. 


